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Wstęp

1.1

Przedmiot i podstawy formalno - prawne opracowania

5

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętymi
uchwałami:
1.

nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia;

2.

nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia.
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organ administracji opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, której
elementem jest najczęściej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt
zmiany mpzp wraz z prognozą przedkładany jest instytucjom i organom właściwym do
zaopiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu. Projekt zmiany mpzp wraz z prognozą
jest również przedmiotem społecznej oceny i zapewniona jest możliwość wnoszenia uwag
i wniosków. Prognoza nie stanowi załącznika do uchwały w sprawie zmiany mpzp, a także
nie jest jej integralną częścią. Nie ma też charakteru normatywnego. Jest dokumentem
informacyjnym, który ma na celu możliwie dokładne określenie skutków środowiskowych
wywołanych realizacją ustaleń projektowanej zmiany mpzp.
Ramy

prawne

stanowią

także

dokumenty

ustanowione

na

szczeblu

międzynarodowym:
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska (Dz. Urz. WE
L197 z dnia 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA,
 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 2003 r.),
 Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału
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społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.).
1.2

Zakres merytoryczny prognozy
W oparciu o art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia
szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia
zawarte w pismach:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – pismo znak:
WPN-II.411.1.28.2018.EC z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 12 lipca 2018 r.)
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie – pismo
znak: Nr SE.V – 4411/4/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 18 lipca 2018 r.)
1.3

Cel sporządzenia prognozy
Prognoza

poszczególne
przestrzennych,

obejmuje

ocenę

najbardziej

komponenty

środowiska,

zawartych

w ustaleniach

jakie

prawdopodobnych
mogą

analizowanego

być

oddziaływań

skutkiem

projektu

na

dyspozycji

zmiany

mpzp.

Prognoza opracowywana jest równocześnie z projektem zmiany mpzp w celu próby
wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji
tych zapisów, które mogłyby wywołać negatywne skutki dla środowiska, a zwłaszcza
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Celem prognozy jest również pełna
informacja dla podmiotów zmiany mpzp, tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej
i samorządów o skutkach dla środowiska przyjętej polityki przestrzennej.
1.4

Metodyka i forma opracowania prognozy
Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równolegle z pracami

związanymi z projektem zmiany mpzp, w celu umożliwienia ewentualnych korekt w tym
projekcie. Zakres tematyczny i problemowy opracowania dostosowany został do
uwarunkowań środowiskowych. Analizowane były archiwalne materiały kartograficzne,
planistyczne, inwentaryzacyjne, projektowe, studialne, dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczne, opracowanie ekofizjograficzne, rejestry zabytków i ewidencje dóbr kultury
oraz obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Rozeznano i scharakteryzowano ukształtowanie terenu i budowę geologiczną,
warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę
i florę, obszary prawnie chronione oraz stan jakości poszczególnych komponentów
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środowiska i stopień ich degradacji. Powyższe komponenty poddano ocenie pod kątem
ewentualnych
poszczególnych

zmian,

wynikających

obszarów

w projekcie

z przyjętych
zmiany

rozwiązań

mpzp,

przy

zagospodarowania
zastosowaniu

analiz

porównawczych i powiązań przyczynowo – skutkowych. Posłużono się również metodami:
indukcyjno-opisową,

analogii

środowiskowych

oraz

analiz

kartograficznych.

Zaproponowano działania i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia negatywnego
wpływu proponowanych rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze.
Oceny i analizy uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz
danymi udostępnianymi przez stosowne instytucje.
Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe
definicje podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych.
Opracowanie składa się z dwóch części:
1) Opisowej - ilustrowanej fotografiami wraz z tematycznymi mapkami w postaci

schematów (spis zamieszczony na końcu tekstu),
2) Kartograficznej - w postaci rysunku projektu mpzp z naniesionymi elementami

prognozy oddziaływania na środowisko.

2

Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska
W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki środowiska terenu, będącego

przedmiotem zmiany mpzp, a w szczególności rozpoznaniu pod względem budowy
geologicznej i rzeźby, warunków hydrologicznych, klimatycznych, gleb, bioróżnorodności
fauny i flory, zasobów krajobrazowych oraz obecnego sposobu użytkowania terenów
objętych opracowaniem zmiany mpzp.
2.1

Położenie administracyjne
Obszary zmiany mpzp położone są w gminie wiejskiej Słupia (Jędrzejowska). Gmina

leży w zachodniej części województwa świętokrzyskiego oraz w południowo-zachodniej
części powiatu jędrzejowskiego. Tereny będące przedmiotem opracowania położone są
na terenie następujących miejscowości:
Dąbrowica - 1 obszar;
Jasieniec - 1 obszar;
Nowa Wieś - 4 obszary;
Rawka - 1 obszar;
Rożnica - 1 obszar;
Sieńsko - 1 obszar;
Słupia - 7 obszarów;
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Sprowa - 2 obszary;
Wielkopole - 2 obszary;
Wywła - 5 obszarów.

Ryc. 1. Położenie administracyjne obszarów zmiany mpzp na tle granic gmin
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl

2.2

Położenie fizyczno-geograficzne
Położenie obszaru opracowania na tle podziału Polski wg Kondrackiego (2001):
Obszar nr 1:
Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3)
Prowincja: Wyżyny Polskie (34)
Podprowincja: Wyżyna Małopolska (342)
Makroregion: Wyżyna Przedborska (342.1)
Mezoregion: Próg Lelowski (342.13)
Obszar nr 3, 4, 5, 6, 7, 8:
Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3)
Prowincja: Wyżyny Polskie (34)
Podprowincja: Wyżyna Małopolska (342)
Makroregion: Wyżyna Przedborska (342.1)
Mezoregion: Niecka Włoszczowska (342.14)
Obszar nr 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:
Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3)
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Prowincja: Wyżyny Polskie (34)
Podprowincja: Wyżyna Małopolska (342)
Makroregion: Niecka Nidziańska (342.2)
Mezoregion: Płaskowyż Jędrzejowski (342.21)

Ryc. 2. Położenie fizyczno-geograficzne obszarów zmiany mpzp
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl

2.3

Użytkowanie i zagospodarowanie obszarów objętych projektem zmiany mpzp
W obszarach dominują grunty niezainwestowane i niezabudowane, użytkowane

rolniczo lub odłogowane. Pozostałe obszary są częściowo zainwestowane.
Poniżej przedstawiono stan istniejący obszarów objętych zmianą planu.
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Obszar nr 1

Obszar nr 2

Obszar nr 3
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Obszar nr 4

Obszar nr 5

Obszar nr 6, 7, 8
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Obszar nr 9

Obszar nr 10

Obszar nr 11
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Obszar nr 12

Obszar nr 13

Obszar nr 14
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Obszar nr 15

Obszar nr 16, 17

Obszar nr 18

14

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia
Obszar nr 19

Obszar nr 20

Obszar nr 21, 22
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Obszar nr 23, 24

Obszar nr 25

2.4

Budowa geologiczna i surowce mineralne
Pod względem geologicznym, obszar gminy położony jest w obrębie niecki

miechowskiej, która jest południowym ogniwem synklinorium szczecińsko-łódzkomiechowskiego. Niecka ta leży pomiędzy zrębem Gór Świętokrzyskich a górnokarbońską
niecką górnośląską. Na południowym-wschodzie przykryta jest osadami zapadliska
przedkarpackiego. Gmina leży w południowo-zachodnim skrzydle niecki miechowskiej.
Podłoże niecki budują piaskowce szarogłazowe proterozoiku - wendu, na których
spoczywają skały paleozoiczne, od ordowiku do karbonu dolnego włącznie, wykształcone
jako piaskowce, iłowce, dolomity i łupki krzemionkowe. Na utworach paleozoicznych
zalegają

osady

triasu

reprezentowane

przez

pstre

łupki,

wapienie

i

margle.

Środkowojurajski cykl sedymentacyjny reprezentowany jest przez osady mułowcowo-
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ilaste przechodzące ku górze w wapienie i margle. W jurze górnej występują wapienie,
miejscami zawierające krzemienie. Utwory kredy rozpoczynają piaski i piaskowce, w
stropie wapniste, albu i cenomanu o miąższości kilkudziesięciu metrów. Powyżej zalegają
kilkumetrowej miąższości wapienie turonu (Opracowanie ekofizjograficzne 2006).
2.4.1 Złoża kopalin
Obszary opracowania położone są poza obszarami udokumentowanych złóż
kopalin.
2.5

Rzeźba terenu
Próg Lelowski jest monoklinalnym pasmem wzgórz, wyraźnie rozczłonkowanych

przez cieki dorzecza Pilicy i Warty. Jest to region o długości do 40 km, osiągającym
wysokości od 280 do 340 m n.p.m. Próg Lelowski zbudowany jest głównie
z piaskowców i marglów kredowych, pokrytych warstwą utworów czwartorzędowych (w
środkowej części lessem).
Niecka Włoszczowska to synklinorium kredowe na przedłużeniu Niecki Nidziańskiej,
ale o bardziej płaskim ukształtowaniu powierzchni, zbudowanej przeważnie z utworów
czwartorzędowych: glin zwałowych, piasków i torfowisk. Pilica przepływa przez szeroką
do kilkunastu kilometrów kotlinę, wypełnioną zwydmionymi piaskami i zabagnieniami.
Krajobraz dolin i kotlin przeplata się z garbami osiągającymi wysokości 260-270 m.
Płaskowyż Jędrzejowski jest łagodnie sfałdowaną wyżyną, zbudowaną z margli
kredowych, na których w dolinach zalegają czwartorzędowe piaski i gliny. Na północnymwschodzie, w widłach Nidy i Białej Nidy, występują wzniesienia zbudowane z lekko
sfałdowanych warstw jury i kredy, stanowiące przedłużenie Pasma PrzedborskoMałogoskiego i dochodzące do wysokości 281 m. Zbliżoną wysokość mają wzniesienia
środkowej części Płaskowyżu Jędrzejowskiego, ale w zachodniej jego części, na
przedłużeniu

Garbu

Wodzisławskiego

przekraczają

Sędziszowem nad Mierzawą a Szczekocinami nad Pilicą).

wysokość

300

m

(miedzy

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

18

Ryc. 3. Rzeźba rejonu obszarów zmiany mpzp
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl

2.6

Wody podziemne i powierzchniowe

2.6.1 Wody podziemne
Teren gminy jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, która jest głównym
źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Na terenie
gminy wody podziemne występują w utworach kredowych i lokalnie czwartorzędowych.
Uwzględniając nowy podział, wynikający z aktualizacji planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły, obszary zmiany mpzp nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leżą
w obrębie leżą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 84. Stan
ilościowy i chemiczny JCWPd Nr 84 określono jako dobry a ryzyko nieosiągnięcia celów
środowiskowych jako niezagrożone.
Obszary zmiany mpzp nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 leżą w obrębie (JCWPd) nr 100. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd Nr 100 określono
jako dobry a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożone.
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Ryc. 4. Położenie obszarów zmiany mpzp w obrębie JCWPd
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

Obszary zmiany mpzp nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, leżą w obrębie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 408 „Niecka Miechowska (NW)”. Zbiornik tworzą
górnokredowe utwory szczelinowe w północno-zachodniej części niecki miechowskiej
wykształcone głównie w postaci margli, lokalnie wapieni i piaskowców. Seria wodonośna
stanowi rozległą i ciągłą warstwę o miąższości najczęściej 40–90 m. Zasilanie wód
podziemnych GZWP nr 408 następuje na drodze infiltracji opadów atmosferycznych w
obrębie zbiornika. Szacunkowe jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 466 000 m³/d. Poza
zagrożeniem zanieczyszczeniem obszarowym związkami azotu pochodzenia rolniczego
nie ma innych istotnych ognisk zanieczyszczeń. Stan jakościowy wód podziemnych na
obszarze całego zbiornika zaklasyfikowano jako dobry; I –III klasa z tym, że dominują
wody zaliczone do II klasy.
Obszary zmiany mpzp nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, leżą w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”. GZWP tworzą go głównie osady kredowe. Piętro wodonośne jest
związane głównie z utworami kredy górnej, w których można wyróżnić dwa poziomy
wodonośne: poziom związany z piaszczysto-piaskowcowo-zlepieńcowatymi utworami
cenomanu (o miąższości od kilku do 50 m) oraz zasadniczy poziom wodonośny
występujący w spękanych marglach, opokach, wapieniach i gezach santonu, kampanu i
mastrychtu. Zasoby dyspozycyjne oszacowano na 252 228 m³/d Na ogół wody podziemne
na obszarze występowania zbiornika są dobrej jakości i należą do klasy II i III,

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

20

sporadycznie występują wody IV i V klasy. Na jakość wód wpływają zarówno czynniki
geogeniczne, jak i antropogeniczne.
Nr

Nazwa

Tytuł

zbiornika

zbiornika

dokumentacji
Dokumentacja
hydogeologiczna
Głównego

408

Niecka
Miechowska (NW)

Zbiornika Wód
Podziemnych
(GZWP) - nr 408
Niecka
Miechowska
(część NW)

Tytuł reambulacji

Rok

Typ

reambulacji

Dodatek do
dokumentacji
hydrogeologicznej
Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych

2011

szczelinowy

(GZWP) - nr 408
Niecka Miechowska
(część NW)
Dodatek do
dokumentacji

Dokumentacja
hydrogeologiczna
409

Niecka

GZWP 409 -

Miechowska (SE)

Niecka
Miechowska
(część SE)

hydrogeologicznej
określającej warunki
hydrogeologiczne w
związku z

2015

ustanawianiem

porowoszczelinowy

obszarów
ochronnych GZWP
409 Niecka
Miechowska (SE)

Ryc. 5. Położenie terenów opracowania względem GZWP
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg
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2.6.2 Wody powierzchniowe
Główną rzeką płynącą z południa na północ przez zachodnią część gminy jest Pilica
(dł. w granicach gminy ok. 8,5 km). Rzeka Pilica jest rzeką typowo nizinną, płynącą na
piaszczystym podłożu, o szerokiej terasie zalewowej pokrytej łąkami, terenami
podmokłymi i torfowiskami. Najbardziej charakterystyczną cechą Pilicy jest naturalny
układ hydrologiczny, a najważniejszym elementem jest meandrowanie rzeki z licznymi
zakolami i starorzeczami. Zachodnia część gminy odwadniana jest przez rzekę Pilicę oraz
jej liczne bezimienne dopływy, natomiast wschodnia część terenu, odwadniana jest przez
lewobrzeżne dopływy rzeki Mierzawy (prawobrzeżny dopływ Nidy), z jej największym
ciekiem na terenie gminy - Łowinianką.
Rzeki gminy wykazują w ciągu roku wahania stanu wód, powodowane zmiennością
zasilania. Wysokie stany wód towarzyszą wezbraniom wiosennym (roztopy) i letnim
(deszcze nawalne), a niskie stany występują w czerwcu, na początku lipca oraz jesienią.
Znaczna część gminy pokryta jest rowami melioracyjnymi, okresowo prowadzącymi
wody.
Obszary zmiany mpzp leżą w obrębie następujących zlewni Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych:
1. PLRW20009254157 „Pilica od Dopływu z Węgrzynowa do Dopływu spod Nakła” częściowo obszar nr 1
2. PLRW20006254133 „Pilica od źródeł do dopływu z Węgrzynowa bez dopływu z
Węgrzynowa” - obszar nr 2 i częściowo obszar nr 1
3. PLRW200023254136 „Dopływ spod Raszkowa” - obszar nr 3 i 4
4. PLRW20007254138 „Dopływ spod Wywły” - obszar nr 5, 6, 7, 8 i 9
5. PLRW20006216616 „Mierzawa do Cieku od Gniewięcina” - obszar nr 10, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
6. PLRW2000621612 „Kwilinka” - obszar nr 11
7. PLRW20007216618 „Dopływ spod Rożnicy” - obszar nr 14
8. PLRW2000721662 „Łowinka” - obszar nr 13
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Tab. 1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Cel środowiskowy
Aktualny
stan JCWP

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

dobry stan
chemiczny

zły

zagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

dobry

niezagrożona

wód

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

zły

zagrożona

Europejski kod
JCWP

Nazwa JCWP

Typ JCWP

Status

Cel dla
stanu/potencjału
ekologicznego

Cel dla stanu
chemicznego

1.

PLRW20009254157

Pilica od Dopływu z
Węgrzynowa do Dopływu
spod Nakła

Mała rzeka wyżynna
węglanowa

sztuczna część
wód

dobry potencjał
ekologiczny

2.

PLRW20006254133

Pilica od źródeł do dopływu
z Węgrzynowa bez
dopływu z Węgrzynowa

Potok wyżynny węglanowy z
substratem drobnoziarnistym
na lessach i lessopodobnych

naturalna część
wód

L.p.

3.

PLRW200023254136

Dopływ spod Raszkowa

Potok lub strumień na
obszarze będącym pod
wpływem procesów
torfotwórczych

4.

PLRW20007254138

Dopływ spod Wywły

Potok wyżynny węglanowy z
substratem gruboziarnistym

naturalna część
wód

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

zły

zagrożona

5.

PLRW20006216616

Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina

Potok wyżynny węglanowy z
substratem drobnoziarnistym
na lessach i lessopodobnych

sztuczna część
wód

dobry potencjał
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

zły

zagrożona

6.

PLRW2000621612

Kwilinka

Potok wyżynny węglanowy z
substratem drobnoziarnistym
na lessach i lessopodobnych

naturalna część
wód

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

dobry

niezagrożona

7.

PLRW20007216618

Dopływ spod Rożnicy

Potok wyżynny węglanowy z
substratem gruboziarnistym

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

zły

zagrożona

8.

PLRW2000721662

Łowinka

Potok wyżynny węglanowy z
substratem gruboziarnistym

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

zły

zagrożona

naturalna część

naturalna część
wód
naturalna część
wód
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Ryc. 6. Położenie obszarów zmiany mpzp w obrębie JCWP
źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/

Kanalizacja istnieje tylko w sołectwach: Nowa Wieś, Rawka, Słupia i Wywła.
Długość sieci wynosi 20,08 km. Do kanalizacji sanitarnej jest obecnie podłączonych 336
budynków mieszkalnych. Pozostałe sołectwa odprowadzają ścieki do zbiorników
bezodpływowych (Strategia Rozwoju Gminy Słupia na lata 2017-2030).

2.7

Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego
Obszar gminy należy do Małopolskiego Regionu Klimatycznego (wg klimatycznego

podziału Polski). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,5°C, średnia
temperatura stycznia wynosi -3,5°C, natomiast lipca 18°C. Średnia roczna suma opadów
wynosi 560,4 mm. Najwięcej opadów atmosferycznych przypada na lipiec i czerwiec,
najmniej zaś na październik i marzec. Pokrywa śnieżna zalega przez ok. 63 dni w ciągu
roku, a parowanie terenowe wynosi 400 – 450 mm. Długość okresu wegetacyjnego
wynosi 210-220 dni. Różnice w długości tego okresu związane są miedzy innymi z
ukształtowaniem terenu – najdłuższy jest w przypadku stoków o wystawie południowej.
Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, procent cisz
wynosi 57 (Prognoza oddziaływania na środowisko 2013r.).
Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego
zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem
węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami
oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.
Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają:
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w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego
(KPOP).
Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2016 roku została
wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska
z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE oraz
decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r.
Oceny jakości powietrza odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych
strefami. Gmina Słupia należy do strefy „świętkorzyskiej”. Roczna ocena została
wykonana w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2016 roku na stałych
stacjach monitoringu.
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze
względu na:
 ochronę zdrowia ludzi,
 ochronę roślin.

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów, określonych w celu ochrony
zdrowia, uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyłu
zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu
w pyle PM10. w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2,
tlenki azotu NOX i ozon O3 .
Strefy zalicza się do określonej klasy w oparciu o ocenę poziomu wymienionych
wyżej substancji w powietrzu. Określa się jedną klasę strefy ze względu na ochronę
zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. Podstawę zaliczenia strefy do
określonej klasy, stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych
poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie.
Poniższe tabele przedstawiają wynikowe klasy jakości powietrza w strefie
małopolskiej w roku 2016 dla kryterium ochrony zdrowia i roślin.
Tab. 2. Klasyfikacja strefy świętokrzyskiej w zakresie jakości powietrza

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia
ludzi
zanieczyszczenia

SO2,

NO2

CO

C6 H6 ,

klasa

A

A

A

A

zanieczyszczenia
klasa

O3
A
(D2)

PM10

PM2,5

Pb

As

Cd

Ni

BaP

C

A

A

A

A

A

C

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin
SO2,
NOx
O3
A
A
D2

źródło: Raport o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w 2016 roku, WIOŚ w Kielcach

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia, strefa świętokrzyska
otrzymała wynikową klasę C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu i
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pyłu zawieszonego PM10. Ponadnormatywne wartości związane są z oddziaływaniem
emisji z indywidualnych instalacji ogrzewania budynków. Zaliczenie strefy świętokrzyskiej
do klasy D2 nastąpiło ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego
stężenia ozonu. Źródłem tego przekroczenia są warunki meteorologiczne sprzyjające
formowaniu się ozonu.
Głównym zagrożeniem jakości powietrza jest tzw. niska emisja powierzchniowa
z taki źródeł jak węglowe piece domowe i kotłownie, emitujące głównie tlenki węgla, siarki
i pyły. Spala się w nich węgiel, zazwyczaj, niskiej jakości z dużą zawartością siarki
i substancji lotnych. Częstym procederem jest palenie w piecach tworzyw sztucznych,
w wyniku, czego do powietrza emitowane są dioksyny. Emisja niska jest problemem
również ze względu na brak urządzeń ochrony powietrza w lokalnych systemach
grzewczych i piecach domowych. W przypadku emisji związanej z mieszkalnictwem
jednorodzinnym zwłaszcza przy zwartej zabudowie, zanieczyszczenia uwalniane na
niewielkich wysokościach często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji, stając
się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnej społeczności. Wielkość
zanieczyszczeń uzależniona jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych
(temperatury) i jakości opału. w okresie wiosenno-letnim jest ona niższa, a w okresie
jesienno-zimowym znacznie wyższa. Emisja komunikacyjna, ze względu na sposób
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (niskie źródła emisji) jest najbardziej uciążliwa
w najbliższym otoczeniu drogi. W wyniku spalania paliw w środkach mobilnych, do
środowiska dostają się zanieczyszczenia gazowe. Są to głównie: tlenek węgla, tlenki
azotu, dwutlenek węgla i węglowodory. Na skutek ścierania się opon, hamulców
i nawierzchni drogowej, emitowane są także pyły, które zawierają związki ołowiu, kadmu,
niklu itp.
2.8

Gleby
W ekosystemach lądowych, zarówno naturalnych, jak i ukształtowanych przez

człowieka, gleba jest ogniwem łączącym podłoże geologiczne i ożywioną część
ekosystemu. Wiele podstawowych właściwości gleba dziedziczy od skały macierzystej,
z której się wytworzyła, ale tempo i kierunek procesów glebotwórczych, a także
ekologiczna i użytkowa wartość gleby zależą od wielu innych, równocześnie działających
czynników środowiskowych: klimatu, stosunków wodnych, ukształtowania terenu,
pokrywającej roślinności oraz działalności człowieka.
Na omawianym obszarze występują gleby rędzinowe wytworzone z utworów
kredowych, gleby związane z podłożem piaszczysto-glinowym – brunatne i rdzawe oraz
gleby wytworzone na podłożu organicznym – torfowe, bagienne.
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Najlepsze, żyzne rędziny reprezentowane są przez rędziny czarnoziemne i brunatne.
Rędziny brunatne pokrywają przeważnie łagodne zbocza, co zwiększa ich przydatność na
erozję. Gleby brunatne właściwe występują w środkowej części obszaru. Płaty czarnych
ziem pokrywają niższe rejony gminy. W dolinach rzek występują użytki zielone na glebach
torfowych.
Tab. 3. Charakterystyka gleb terenów opracowania.
KLASA BONITACYJNA
TEREN NR 1

RIVb; RV; RVI

TEREN NR 2

RV

TEREN NR 3

RV;RVI

TEREN NR 4

PsVI

TEREN NR 5

RVI

TEREN NR 6

RIVa

TEREN NR 7

RIVa; RV

TEREN NR 8

RIIa; RIIIb; ŁIII; RV

TEREN NR 9

RIIIb

TEREN NR 10

RIIIa; RIIIb

TEREN NR 11

RIIIb; RIVa

TEREN NR 12

RIIIb

TEREN NR 13

RV

TEREN NR 14

RVIa; RV

TEREN NR 15

RIIIa; RIVa

TEREN NR 16

RV; RVI

TEREN NR 17

RIVb; RV; RVI

TEREN NR 18

RIIb; RIVa

TEREN NR 19

RII; RIIIa; RIIIb; PsIII; RIVa; RIVb; PsIV; RV

TEREN NR 20

PsIII; RIVa; RIVb

TEREN NR 21

RIVb; RV; RVI

TEREN NR 22

RIIIb; RIVa

TEREN NR 23

RIVa; RIVb; RV

TEREN NR 24

RIVa; RIVb; RV

TEREN NR 25

ŁIII; ŁIV; RIVa; RIVb; RV

źródło: Mapa zasadnicza.

Zmiany stanu (jakości) gleb na terenie gminy – wynikające z możliwego
zanieczyszczenia jeśli wystąpią, to w odniesieniu do gleb na gruntach położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Należy brać pod uwagę fakt, że
systematycznie zwiększająca się liczba samochodów prowadzi do zwiększenia poziomu
zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi. Na terenie gminy brak jednak dróg o
intensywnym natężeniu ruchu pojazdów. Potencjalnie na terenie gminy mogą wystąpić też
niekorzystne zmiany pokrywy glebowej spowodowane rolniczym wykorzystaniem
nawozów sztucznych (szczególnie nadmiernie wykorzystywanie nawozów azotowych).
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Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna
Przyrodnicze komponenty środowiska abiotycznego (biotop) i ich zróżnicowanie

przestrzenne, decydują o naturalnej szacie roślinnej i faunie, które tworzą biocenozy
zróżnicowane gatunkowo, a tym samym odzwierciedlają bioróżnorodność gatunkową
i ekosystemową. Różnorodność biologiczna w krajobrazie jest zjawiskiem bardzo
złożonym,

gdyż

obejmuje

zarówno

różnorodność

genetyczną,

gatunkową

jak

i różnorodność ekosystemów.
Według geobotanicznego podziału Matuszkiewicza (2008a), obszar opracowania leży w:
Prowincji: Środkowoeuropejskiej
Podprowincji: Środkowoeuropejskiej Właściwej
Dziale: Wyżyn Południowopolskich
Krainie: Wyżyn Środkowomałopolskich
Okręgu: Niecki Włoszczowskiej
Podokręgu: Szczekocińskim
Poszczególne jednostki geobotaniczne odznaczają się swoistym przestrzennym
układem roślinności, wynikającym ze zróżnicowania rzeźby, budowy geologicznej
i stosunków

hydrologicznych.

Pierwotne

przestrzenne

rozmieszczenie

zbiorowisk

roślinnych w pełni odzwierciedlało naturalny układ pomiędzy warunkami glebowoklimatycznymi a roślinnością występującą na danym obszarze.
Potencjalną roślinność naturalną obszaru miejscowości stanowił przede wszystkim
grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum. Niewielkie fragmenty zajmowały kontynentalne
bory mieszane sosnowo-dębowe Pino-Quercetum a w dolinach rzecznych i miejscach z
wyższym poziomem wód gruntowych: niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
oraz olsy środkowoeuropejskie Carici elongatae-Alnetum (Matuszkiewicz 2008b).
Współczesny stan roślinności jest zależny przede wszystkim od prowadzonej od
wieków działalności człowieka. We współczesnej strukturze przestrzennej fitocenoz
zdecydowanie dominują zbiorowiska synatropijne, związane z terenami zabudowy
(ruderalne).
Roślinność ta rozwija się na siedliskach powstałych

wskutek długotrwałej

i bezpośredniej działalności człowieka. Występuje ona, jako roślinność segetalna,
wysiewana wraz z roślinami uprawnymi na polach i w ogrodach, oraz jako roślinność
ruderalna, która wkracza na grunty odłogowane i pojawia się w osiedlach mieszkaniowych,
przy liniach komunikacyjnych i ośrodkach przemysłowych. Rośliny synantropijne – chwasty
pośród jednogatunkowych upraw zwalczane są np. środkami chemicznymi. Na siedliskach
ruderalnych roślinność rozwija się samorzutnie, zwykle bez świadomej ingerencji człowieka.
Zbiorowiska synantropijne powstają wyłącznie w miejscach, na których człowiek zniszczył
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uprzednio naturalną szatę roślinna. Nie napotykając konkurencji ze strony zbiorowisk
rodzimych, roślinność synantropijna ma charakter stadiów inicjalnych, obfitując w gatunki
łatwo rozprzestrzeniające się i ulegające innym w walce o miejsce, mogące w krótkim
czasie opanować znaczne przestrzenie. W dużej części są to gatunki obce naszej florze.
Rośliny te są mniej odporne na nasze warunki klimatyczne i łatwo ustępują trwalszym
gatunkom rodzimym, dlatego zbiorowiska synantropijne utrzymują się dłużej tylko przy
nieprzerwanej ingerencji człowieka. Rośliny synantropijne stanowią jedno z początkowych
ogniw w procesie sukcesji do trwałych zbiorowisk potencjalnych. Są roślinnością
glebotwórczą a ich skład gatunkowy ulega stałym przekształceniom wraz z polepszaniem
się warunków glebowych. Mają znaczenie biocenotyczne, stanowią bazę pokarmową dla
zimującego ptactwa (Andrzejewski i in. 1991).
Obszary zmiany mpzp porasta głównie roślinność ruderalna, związana z terenami
zabudowy oraz segetalna w przypadku fragmentów gruntów rolnych. W pobliżu zabudowy
mieszkaniowej dominuje roślinność ozdobna. W obrębie terenów trudno wyodrębnić
typowe zbiorowiska roślinne. Występują tutaj zbiorowiska składające się zarówno
z gatunków ruderalnych jak i gatunków zbiorowisk łąk i pastwisk.
Również fauna terenów zmiany mpzp to gatunki typowo synantropijne. Najlepiej
poznaną grupą zwierząt na terenie gminy są ptaki. Ogółem na obszarze gminy Słupia
stwierdzono występowanie 152 gatunków ptaków. Spośród tej liczby wykazano 113
gatunków lęgowych na tym terenie. Kolejne 39 gatunków to ptaki przelotne, zimujące na
obszarze gminy, lub gniazdujące poza jej terenem, ale regularnie wykorzystujące ten
obszar, jako żerowisko w sezonie lęgowym (np. bielik Haliaeetus albicilla, zimorodek
Alcedo atthis).
Do najcenniejszych przedstawicieli awifauny lęgowej terenu gminy należą: bąk
Botaurus stellaris, bocian czarny Ciconia nigra, bocian biały Ciconia ciconia, błotniak
stawowy Circus aeruginosus, derkacz Crex crex i żuraw Grus grus. Wszystkie powyższe
taksony wymienione są jednocześnie w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady
2009/147/WE). Stanowiska lęgowe tych gatunków (poza bocianem białym gniazdującym
w rozproszeniu na obszarze całej gminy) zlokalizowane są w zachodniej części gminy, w
dolinie rzeki Pilicy. Z uwagi na typowo rolniczy charakter gminy, fauna przeważającej
części tego obszaru jest stosunkowo uboga i reprezentowana przede wszystkim przez
gatunki pospolite, związane z polami uprawnymi i osiedlami ludzkimi.
Najcenniejszym, z punktu widzenia ochrony fauny obszarem na terenie gminy jest
dolina rzeki Pilicy wraz z zawierającymi się w jej obrębie kompleksami: łąk, lasów, oraz
stawów rybnych. Wykazano tu najwyższą różnorodność gatunków występujących na
obszarze gminy Słupia (Prognoza oddziaływania na środowisko 2013).
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2.10 Walory krajobrazowe i kulturowe
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadziła definicję krajobrazu, jako
postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory
cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności
człowieka. Ustawa o ochronie przyrody, zmieniona powyższą ustawą, określa także
pojęcie walorów krajobrazowych, jako wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne,
estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki
przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność
człowieka.
Walory krajobrazowe badanego obszaru związane są głównie z ukształtowaniem
terenu, obszarami pełniącymi funkcje przyrodnicze oraz z obszarami hydrogenicznymi.
Wysokie walory krajobrazowe posiada cała dolina rzeki Pilica. W dolinie rzeki znajdują się
liczne starorzecza, które tworzą naturalne meandry, pośród łąk o bogatej szacie roślinnej.
W strukturze krajobrazu ważną rolę pełnią zwarte kompleksy leśne jak i kompleksy
drobnych powierzchni leśnych w mozaice z łąkami, uprawami i zaroślami. Główny
kompleks leśny leży w zachodniej części gminy, w sąsiedztwie doliny Pilicy, w pozostałej
części terenu są to rozproszone połacie leśne.
Tereny otwarte podnoszą wartość krajobrazu. Mogą być one wykorzystane do
pełnienia funkcji przyrodniczej i mogą być jednym z ważniejszych elementów
podnoszących atrakcyjność krajobrazową przedmiotowego obszaru.
2.11 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne
Działalność człowieka powoduje istotne zmiany w tzw. klimacie akustycznym. Jako
hałas według przepisów rozumiemy każdy dźwięk, który w danych warunkach jest
określany, jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów
fizycznych. Podstawą prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, art. 112 stwierdza:
„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez:
1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.”
Należy pamiętać, iż prawo ochrony środowiska traktuje hałas, jako jedno
z zanieczyszczeń środowiska i w związku z tym, poddaje go takim samym zasadom
i obowiązkom jak w przypadku innych zanieczyszczeń. Bardzo często problem hałasu jest
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bagatelizowany, a jednocześnie badania naukowe wykazują, że dla przeciętnego
człowieka hałas jest kilkakrotnie bardziej dokuczliwy niż np. zanieczyszczenie powietrza.
Dopuszczalne

wartości

poziomu

hałasu

określa

Rozporządzenie

Ministra

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.

Zgodnie

z przepisami

ww.

dokumentu

dla

terenów

zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej,
terenów

rekreacyjno-wypoczynkowych

oraz

terenów

mieszkaniowo-usługowych

dopuszczalny poziom dźwięku hałasu drogowego i kolejowego wynosi 50 dB w porze
dziennej i 40 dB w porze nocnej. Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem
hałasu jest to odpowiednio 55 dB i 45 dB.
Antropogeniczne źródła hałasu w otoczeniu terenów opracowania są mało
znaczące. Przebieg lokalnej drogi, okresowe prowadzenie prac polowych oraz
funkcjonowanie niedalekiej zabudowy, to główne źródła emisji hałasu.
Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym elementem natury i zawsze istniało
w środowisku ziemskim. Jednak od początku XX wieku, w związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na energię elektryczną, nieustannie rozwijającymi się technologiami
bezprzewodowymi, a także zmianami w stylu pracy i zachowaniach społecznych,
środowisko coraz bardziej poddawane jest działaniu pola elektromagnetycznego
wytwarzanego przez sztuczne źródła. Obecnie człowiek pozostaje w nieprzerwanej
ekspozycji na oddziaływanie pól elektromagnetycznych o rożnych częstotliwościach,
pochodzących

od

wszelkiego

rodzaju

urządzeń

i instalacji

wykorzystywanych

w przemyśle, jak i tych powszechnie używanych przez człowieka. Do najważniejszych
źródeł promieniowania zaliczyć należy przede wszystkim stacje i linie energetyczne,
nadajniki radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.
Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym
rozporządzeniu

dopuszczalne

w środowisko

poziomy

pola

elektromagnetycznego

o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi, wynoszą dla składowej
elektrycznej 10kV/m, dla składowej magnetycznej 60A/m. Przepisy stanowią ponadto, że
na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego
nie może przekraczać wartości 1kV/m, a natężenie pola magnetycznego wartości 60A/m.
Badania poziomów pól elektroenergetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Kielcach. Na terenie województwa świętokrzyskiego nie
stwierdzono dotychczas przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania
elektromagnetycznego w środowisku.
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2.12 Zasoby środowiska chronione na podstawie przepisów szczególnych
Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym
użytkowaniu

oraz

odnawianiu

zasobów,

tworów

i składników

przyrody:

dziko

występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt
prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych
wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, tworów przyrody
żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni
w miastach i wsiach oraz zadrzewień.
Celem ochrony przyrody jest: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności
ekosystemów,

zachowanie

różnorodności

biologicznej,

zachowanie

dziedzictwa

geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin,
zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów
i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Obszar Chronionego Krajobrazu
Głównym celem Obszarów Chronionego Krajobrazu jest ochrona terenów
o podstawowym znaczeniu dla kształtowania równowagi ekologicznej, zachowanie
różnorodności świata przyrody i jego bogactwa, zabezpieczenie obszarów o aktualnym
i potencjalnym znaczeniu dla wypoczynku, ochrona charakterystycznych cech rodzimego
krajobrazu. Obszary te stanowią ważne drogi wymiany informacji genetycznej niezbędnej
dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Obszary prawnie chronione warunkują
sposób zagospodarowania terenu podporządkowany zaostrzonym rygorom korzystania
ze środowiska zgodnie z nakazami i zakazami zawartymi w rozporządzeniach.
Gmina Słupia znajduje się częściowo w granicach Miechowsko-Działoszyckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu funkcjonuje
obecnie na zasadach określonych w uchwale nr XXXV/622/13 z dnia 22 września 2013 r.
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3314).
Ustala się następujące działania na terenie Obszaru w zakresie czynnej ochrony
ekosystemów:
1. zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
2. zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek
wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też
sukcesji;
3. utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
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korytarzy

ekologicznych;
5. ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6. szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki
ekologiczne;
7. zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
Na terenie Obszarów zakazuje się:
1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;
2. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie

wynikają

one

z

potrzeby

ochrony

przeciwpowodziowej

i

zapewnienia

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
4. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
W stosunku do niektórych zakazów, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzono
odstępstwa.
Obszar Natura 2000
W sąsiedztwie terenu nr 3 oraz 4 znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina Górnej
Pilicy” PLH260018. Ostoja obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych
zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych. Występują tutaj zbiorowiska łąkowe
(6410 i 6510), bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, rzadziej bory
chrobotkowe. Obszar ma też znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi zlokalizowane
są liczne populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 60). Jedne z
najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji w tej części kraju mają tu: bóbr
europejski Castor fiber, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina
bombina, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae, koza Colitis taenia, głowacz białopłetwy
Cottus gobio, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, czerwończyk fioletek Lycaena helle i
zatoczek łamliwy Anisus vorticulus. Wśród rozlewisk Doliniy Pilicy występują liczne
mikrosiedliska dogodne dla występowania poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana.
Pilica i jej dopływy są dobrym siedliskiem dla występowania skójki gruboskorupowej Unio
crassus. Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej Osmoderma eremita,
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piskorza Misgurnus fossilis, modraszka telejusa Maculinea teleius (Phengaris teleius) i
modraszka nausitousa Maculinea nausithous (Phengaris nausithous). Ostoja posiada
bogaty zestaw gatunków owadów i innych organizmów wpisanych na czerwoną listę lub
wymienianych w załącznikach do konwencji międzynarodowych. W "Dolinie Górnej Pilicy"
licznie reprezentowane są cenne gatunki ptaków.

Ryc. 7. Położenie obszarów zmiany mpzp w stosunku do najbliższych obszarów chronionych
źródło: www.gdos.gov.pl

Korytarze ekologiczne
Rozwój cywilizacyjny wiąże się z zajmowaniem nowych terenów niezbędnych do
rozbudowy sieci osadniczej, wzrostem gęstości sieci infrastruktury powierzchniowej
i liniowej oraz presją innych form oddziaływania człowieka na środowisko. Efektem tych
procesów jest fragmentacja krajobrazu, polegająca na ciągłym dzieleniu płatów
przyrodniczych barierami ekologicznymi na coraz to mniejsze części. Zanik i izolacja
obszarów siedliskowych powoduje ograniczenie dyspersji, migracji i swobodnej wymiany
genów wielu gatunków, co stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności.
Odpowiedzią na proces fragmentacji siedlisk jest koncepcja ochrony korytarzy
ekologicznych. Podstawowym zadaniem korytarzy jest zapewnienie ciągłości tras
umożliwiających przemieszczanie się organizmów pomiędzy płatami siedlisk.
Najbardziej aktualna mapa, wskazująca sieć korytarzy ekologicznych w skali całej
Polski, opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie
Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego.
Głównym założeniem merytorycznym było opracowanie mapy korytarzy o charakterze
multifunkcjonalnym - przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków
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i łączących różnorodne siedliska przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach
sieci Natura 2000. Podstawowym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego
narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska,
wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych
(Jędrzejewski 2011). Tereny opracowania położone są poza wyznaczonymi korytarzami
ekologicznymi. Tereny nr 3 oraz 4 położone są w sąsiedztwie regionalnego korytarza
ekologicznego Pory Stobrawskie – Lasy Przedborskie (www.korytarze.pl [10.2018]).

Ryc. 8. Położenie obszarów zmiany mpzp w stosunku do sieci
proponowanych korytarzy ekologicznych
źródło: www.korytarze.pl

3

Informacje

o zawartości,

głównych

celach

zmiany

mpzp

oraz

jego

powiązaniach z innymi dokumentami
3.1

Zakres terytorialny projektu zmiany mpzp
Granice obszarów objętych procedurą sporządzania zmiany mpzp, określono na

załącznikach graficznych zgodnie z podjętymi uchwałami:
3.

nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia;

4.

nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia.
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Ryc. 9. Załączniki do uchwały nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
źródło: UG Słupia

40
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Ryc. 10. Załączniki do uchwały nr XXXVI/195/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
źródło: UG Słupia

3.2

Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie zmiany mpzp
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:



W celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu
planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we
wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi.



Wszystkie cieki i rowy, w tym nie wydzielone na rysunku planu, podlegają ochronie.
Dla umożliwienia

prowadzenia

robót

remontowych

i

konserwacyjnych

oraz

związanych z ochroną przeciwpowodziową zabrania się grodzenia nieruchomości
przyległych do cieków i rowów w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a
także zabrania się zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten
obszar.

Ustala

się konieczność

zachowania

ciągłości

wszystkich

cieków

(wydzielonych i nie wydzielonych na rysunku planu) w tym przy skrzyżowaniu z
infrastrukturą drogową.


W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów
sanitarnych zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia
infrastruktury technicznej – przez które rozumie się sieci i urządzenia wodociągowe i
kanalizacyjne.



Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem
gminy, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
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oraz zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, w tym
z odpadami innymi niż komunalne.


W zakresie ochrony powietrza ustala się:
–

zgodnie z przepisami ustawy, Prawo ochrony środowiska, ewentualna
uciążliwość emisyjna wynikająca z prowadzonej działalności związanej z
eksploatacją instalacji, nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada
tytuł prawny;

–

zasadę ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania
paliw dla nowych obiektów, z dopuszczeniem realizacji indywidualnego
sposobu zaopatrzenia obiektów w ciepło z obowiązkiem wykorzystania
niskoemisyjnych nośników energii i wysokosprawnych urządzeń grzewczych
lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji
zanieczyszczeń do środowiska.



Ustala się poziom hałasu:
–

w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku
planu

symbolami

MN

oraz

w

terenach

zabudowy

zagrodowej

w

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami RM - obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
–

w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunku planu
symbolem MU, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;

–

w terenach zieleni urządzonej o charakterze parkowym wraz z usługami
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZU obowiązują dopuszczalne
poziomy

hałasu

w środowisku,

jak

dla

terenów

rekreacyjno

–

wypoczynkowych;
–

w pozostałych terenach nie ustala się kategorii w tym zakresie.

Ustala się strefę potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów
komunikacji Ku. W strefie Ku w odległościach do 50m od linii rozgraniczających
terenów kolejowych (granicy terenów zamkniętych) wprowadza się warunek dla
lokalizacji budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
polegający na realizacji zabezpieczeń (zgodnie z wymogami ochrony akustycznej)
umożliwiających osiągnięcie w ich otoczeniu poziomu hałasu równoważnego nie
przekraczającego

wartości

dopuszczalnych,

określonych

w obowiązujących

przepisach odrębnych, dotyczących osiągnięcia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku dla terenów mieszkaniowych.
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Ustala się strefę sanitarną wokół cmentarzy o zasięgu określonym na rysunku
planu. Zasięg strefy został określony na podstawie przepisów odrębnych. Odległość
zabudowań

mieszkalnych,

zakładów

produkujących

artykuły

żywnościowe,

zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności
oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych od cmentarza powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta
może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150
m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki
korzystające z wody są do tej sieci podłączone.


W związku z objęciem planem terenów w miejscowości: Dąbrowica, Jasieniec,
Sprowa, Wywła, Wielopole, Rawka i Słupia położonych w Miechowsko Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z uchwałą Nr
XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r.,
dotyczącą wyznaczenia Miechowsko – Działoszyckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego poz.3314); w
sprawie obszaru chronionego krajobrazu w zakresie czynnej ochrony ekosystemów
obowiązują zakazy i nakazy w nich zawarte.



W

przypadku

wystąpienia

siedlisk

i

chronionych

gatunków

w

terenach

przeznaczonych pod zainwestowanie realizacja ustaleń planu nie może naruszać
zakazów z zakresu ochrony gatunkowej.


Teren wyrobisk powstałych w wyniku prowadzonej w przeszłości eksploatacji należy
docelowo zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie; na okres
przejściowy teren ten należy poddać rekultywacji zmierzającej do przywrócenia
naturalnego ukształtowania terenu, za wyjątkiem sytuacji, w której zostanie
stwierdzone na terenie wyrobiska występowanie siedlisk gatunków roślin i zwierząt
objętych ochroną prawną.



W obszarze objętym planem ustala się obowiązek przestrzegania zasad
określonych w przepisach odrębnych w związku z położeniem terenów w obrębie
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP nr 408 i GZWP nr 409; ich stref
ochronnych oraz terenu położonego w granicach projektowanego obszaru
chronionego zbiornika wód podziemnych nr 409.



W terenach zmeliorowanych, objętych strefą urządzeń wodno – melioracyjnych,
należy wykonać inwestycję w taki sposób, aby jej realizacja nie wpłynęła negatywnie
na funkcjonowanie istniejących sieci i urządzeń.



W obszarze planu ustala się, że wszelka uciążliwość wynikająca z lokalizowanych
urządzeń i obiektów oraz prowadzonej działalności, w tym usługowej musi
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ograniczać się do granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a
emisje

(m.in.

hałas,

wibracje,

promieniowania

elektromagnetycznego,

zanieczyszczeń powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych) nie mogą
przekraczać obowiązujących standardów emisyjnych i standardów jakości.


Zgodnie z przepisami odrębnymi od istniejących i projektowanych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej obowiązują strefy techniczne. W terenach objętych
strefami technicznymi od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują
ograniczenia dla zainwestowania. Zasięg, nakazy i zakazy dla zainwestowania w
terenie strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określają przepisy
odrębne w zależności od sieci lub urządzenia oraz zamiaru inwestycyjnego. Zasięg
stref został informacyjnie oznaczony na rysunku planu.

3.3

Powiązania projektu zmiany mpzp z innymi dokumentami
W projekcie zmiany mpzp uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań

projektowanego dokumentu z innymi dokumentami, w szczególności:



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Słupia
Ustalenia projektu zmiany planu nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Słupia

Jędrzejowska, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy Słupia w dniu
22 marca 2010r., zmienionego Uchwałą Nr XXXIX/193/2010 w dniu 18 kwietnia 2010r.,
obszary objęte zmianami obowiązujących planów w przeważającej części znajdują się w
strefie I urbanizacji oraz strefie II terenów rolnych i otwartych.
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Ryc. 11. Wyrys ze SUiKZP Gminy Słupia
źródło: UG Raba Wyżna



Opracowania

ekofizjograficznego

podstawowego

dla

gminy

Słupia

Jędrzejowska
Proponowane zmiany mpzp są zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi,
wskazanymi w opracowaniu ekofizjograficznym. Obszary zmiany mpzp leżą poza
terenami mającymi pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze. Z uwagi na charakter
istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania terenu i niskie walory przyrodnicze, tereny
zmiany mpzp mogą być przeznaczone do pełnienia proponowanych funkcji.



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
Plan Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego, przyjęty Uchwałą Nr

XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w
sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 2870). Głównym celem rozwoju
województwa jest stworzenie sprzyjających warunków przestrzennych dla osadnictwa
mieszkańców regionu, wzrost jego urbanizacji. Plan województwa określa główną funkcję
ośrodków gminnych. Jest nią obsługa rozwijających sektorów gospodarki i ludności
gminy. Na terenie ośrodków gminnych należy uzupełnić infrastrukturę techniczną, co
najmniej do poziomów regionalnych, poprawić ład przestrzenny i estetykę zabudowy,
koncentrować przedsiębiorczość pozarolniczą oraz skupiać funkcję mieszkaniową, w tym
budownictwo komunalne. Zapisy analizowanej zmiany mpzp są zgodne z kierunkami
polityki przestrzennej, określonymi w PZPWS.
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Stan

środowiska

na

obszarach

objętych

przewidywanym
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znaczącym

oddziaływaniem
W dłuższej perspektywie czasowej nie przewiduje się znaczącego negatywnego
oddziaływania skutków realizacji analizowanego projektu zmiany mpzp na środowisko.
Stan środowiska na obszarze projektu zmiany mpzp, opisany został w rozdziale 2
niniejszej prognozy.
5

Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji zmiany mpzp
Dotychczasowy stan zagospodarowania obszaru nie zawiera obiektów ani takich

rodzajów użytkowania, które przy niezmienionym w sposób zasadniczy funkcjonowaniu,
mogłyby

powodować

niepożądane

przekształcenia

lub

degradację

środowiska.

Zakładając utrzymanie obecnego poziomu zainwestowania, oraz zagospodarowania
ujętego w obwiązującym miejscowym planie, nie ma podstaw do przewidywania
oddziaływań, które mogłyby prowadzić do degradacji wartości środowiska w porównaniu
do stanu obecnego.
6

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu.
Problemy ochrony środowiska powinny być częściowo rozwiązane już na etapie

tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Planowanie uwzględniające
potrzebę zachowania walorów przyrodniczych, w tym obiektów i obszarów prawnie
chronionych może pozwolić na utrzymanie środowiska przyrodniczego w odpowiednim
stanie

i zapewnić

jego

dobre

funkcjonowanie.

Odpowiednie

zagospodarowanie

przestrzeni może skutecznie gwarantować zachowanie zasobów przyrody w dobrym
stanie i zapewnienie dobrego funkcjonowania środowiska. Szczególnej wagi powyższe
nabiera w aspekcie wprowadzania nowych obszarów funkcjonalnych.
Główne problemy ochrony środowiska, które identyfikowane są w skali całego
województwa,

to

zanieczyszczenie

powietrza

pyłem

zawieszonym,

w okresach jesienno-zimowych, w obrębie zwartej zabudowy miejscowości.

szczególnie
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Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanego projektu
zmiany mpzp
Przy

formułowaniu

ustaleń

analizowanego

projektu

zmiany

mpzp

miały

zastosowanie cele ochrony środowiska, ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu.
Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym:
Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy
ratyfikowane przez Polskę takie jak m.in.:
 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia
09.05.1992 r. wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do
Konwencji o różnorodności biologicznej.
 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych,
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r.
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn
dnia 23 czerwca 1979 r.
 Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia
1991 r.
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona
w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji
ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku oraz Porozumienia paryskiego,
przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.
 Konwencja

w sprawie

trwałych

zanieczyszczeń

organicznych

(Konwencja

Sztokholmska).
Niniejsza prognoza jest efektem zastosowania przepisów konwencji z Aarhus, która
zakłada udział społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki
mających znaczenie dla środowiska.
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Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym:
Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191
ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący:
 zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
 ochrona zdrowia człowieka,
 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 promowanie

na

płaszczyźnie

międzynarodowej

środków

zmierzających

do

rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego,
w szczególności zwalczania zmian klimatu.
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu
Unii Europejskiej jest 7 Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego
rozwoju i wytycza 9 celów priorytetowych do osiągnięcia do 2020 r.
1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,
2. przekształcenie

Unii

w zasobooszczędną,

zieloną

i konkurencyjną

gospodarkę

niskoemisyjną,
3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami
dla ich zdrowia i dobrostanu,
4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska
poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,
5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,
6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz
uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,
7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,
8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,
9. zwiększenie

efektywności

Unii

w podejmowaniu

międzynarodowych

wyzwań

związanych ze środowiskiem i klimatem.
Analizowany projekt mpzp bierze pod uwagę uwarunkowania określone w opracowaniu
ekofizjograficznym, co przyczynia się do zachowania i ochrony kapitału naturalnego
poprzez przeznaczenie pewnych terenów wyłącznie do pełnienia funkcji przyrodniczej.

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym:
Zgodnie z Konstytucją, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) a ochrona środowiska jest
obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74).
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Na poziomie krajowym kluczową w obszarze wpływu środowiska na jakość życia
jest Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”
(BEIŚ), która jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju w ramach Strategii
Rozwoju Kraju do 2020 r. Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń
z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego
rozwoju

nowoczesnego

sektora

energetycznego,

zdolnego

zapewnić

Polsce

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny
BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji.
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna
gospodarka leśna
1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię
2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii
2.2. Poprawa efektywności energetycznej
2.3.

Zapewnienie

bezpieczeństwa

dostaw

importowanych

surowców

energetycznych
2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do
wprowadzenia energetyki jądrowej
2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii
2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
1.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki
1.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele
energetyczne
1.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki
1.4. Wspieranie

nowych

i promocja

polskich

technologii

energetycznych

i środowiskowych
1.5. Promowanie

zachowań

ekologicznych

powstawania zielonych miejsc pracy

oraz

tworzenie

warunków

do
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Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko będące skutkiem
realizacji ustaleń projektu zmiany mpzp
Z uwagi na bardzo niewielkie powierzchnie terenów, podlegających zmianie mpzp,

oraz charakter tychże zmian, nie prognozuje się znaczącego oddziaływania na
środowisko.
Głównym aspektem, który należy rozważyć, jako mający potencjalnie negatywny
wpływ na środowisko, jest dopuszczenie instalacji odnawialnych źródeł energii z
wyjątkiem elektrowni wiatrowych. W związku z obowiązkiem implementacji dyrektywy
2009/28/WE, przyjęto w Polsce ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest związany nie tylko z zagadnieniem
obserwowanego wzrostu średniej temperatury na Ziemi, ale również z koniecznością
zapewnienia alternatywy dla wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych i co nie mniej
ważne, koniecznością poprawy bardzo złej jakości powietrza, szczególnie w naszej części
Europy.
Jednakże pomimo szlachetnych motywów, każda działalność człowieka związana z
budową i tworzeniem nowej infrastruktury oddziaływuje na środowisko. Zgodnie z art. 2
pkt 13 u.o.z.e., poprzez instalację odnawialnego źródła energii należy rozumieć instalację
stanowiącą wyodrębniony zespół: — urządzeń służących do wytwarzania energii
opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z
odnawialnych źródeł energii, lub obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość
techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego. W zakresie definicji
mieści się również połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu
rolniczego.
Analizowany projekt wyłącza możliwość realizacji elektrowni wiatrowych, co
znacznie ogranicza zakres możliwych oddziaływań. Zwrócić należy przede wszystkim
uwagę na to, że w projekcie dopuszcza się rozmieszczenie instalacji o mocy do 100kW z
wyjątkiem elektrowni wiatrowych. Dokładna lokalizacja tego typu instalacji nie musi być
wskazana w mpzp. Głównym celem mpzp jest umożliwienie realizacji niewielkich
instalacji, działających w systemie rozproszonym, jako tzw. mikroinstalacje. Istniejące
uwarunkowania i ograniczenia zapisów mpzp powodują, że potencjalne instalacje
bazować będą przede wszystkim na tzw. geotermii płytkiej, niewymagającej bardzo
głębokich wierceń. Wykonywanie instalacji geotermalnych, powinno przede wszystkim
zapewniać integralność odwiertów. Analiza wykonywana na etapie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, gdy nie są dostępne szczegóły realizowanych instalacji,
polega na

założeniu,

że

potencjalne

realizacje będą wykonywane zgodnie

obowiązującymi przepisami i najlepszymi dostępnymi technikami.

z
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Również potencjalne instalacje fotowoltaiczne nie będą zaliczane do dużych
inwestycji. Instalacja o mocy 100kW może być zlokalizowana na dachu niezbyt dużej hali.
W wielu przypadkach proponowane zmiany nie pozwalają jednak na stwierdzenie
mierzalnego skutku, jaki może zaistnieć w środowisku po ich wprowadzeniu. O ile zmiana
przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy niesie za sobą negatywny wpływ na
środowisko, nawet jeżeli tereny zieleni nie przedstawiają wysokiej wartości przyrodniczej,
to niewielka zmiana zabudowy usługowej lub usług publicznych na tereny zabudowy
zagrodowej jest trudna do oszacowania pod względem wpływu na środowisko.
Nieuciążliwe usługi, szczególnie publiczne, mogą znacznie mniej oddziaływać na
środowisko niż działalność rolnicza. Jest to poza tym zależne od konkretnych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych. Zmiana przeznaczenia z terenów dróg na tereny
zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej może być rozpatrywana, jako pozytywny
kierunek,

powodujący

zmniejszenie

powierzchni

pokrytej

nawierzchnią

nieprzepuszczalną.
Wobec niewielkiej powierzchni terenów zmiany mpzp, położonych poza obszarami
cennymi przyrodniczo, są to kosmetyczne zmiany, nieskutkujące znaczącym wpływem na
środowisko,

również

uwzględniając

oddziaływania skumulowane.

inne

tereny

wyznaczone

w

sąsiedztwie

i
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STAN ISTNIEJĄCY
NR
TERENU

LOKALIZACJA
ORTOFOTOMAPA
(geoportal.gov.pl)

OPIS TERENU
DĄBROWICA
powierzchnia
terenu ok. 8,74 ha

1.

teren zabudowy o
charakterze
zagrodowym z
przylegającymi
terenami gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych.

JASIENIEC
powierzchnia
terenu ok. 3,5 ha

2.
teren zabudowy o
charakterze
zagrodowym, tereny
rolne oraz
zadrzewienia

FRAGMENT RYSUNKU
OBOWIĄZUJĄCEGO MPZP
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PRZEZNACZENIE
USTALENIA PROJEKTU ZMIANY MPZP
TERENU
OCENA WPŁYWU NA
OKREŚLONE W
FUNKCJA
SZCZEGÓLNE
ŚRODOWISKO
WSKAŹNIKI
OBOWIĄZUJĄCYM
TERENU
UWARUNKOWANIA
MPZP
RM - tereny zabudowy
RM - tereny
zagrodowej w
zabudowy
Miechowskogospodarstwach
Działoszycki Obszar
zagrodowej w
rolnych,
Chronionego
Poszerzenie terenów RM i R kosztem
gospodarstwach
hodowlanych i
Minimalna
Krajobrazu
KDD.
rolnych,
ogrodniczych;
powierzchnia
hodowlanych i
Zmniejszenie powierzchni pokrytej
biologicznie
KDD - tereny dróg
Główny Zbiornik
nawierzchnią nieprzepuszczalną.
ogrodniczych;
publicznych – drogi
czynna 40%
R - tereny rolnicze;
Wód Podziemnych
(B/D/St/+)
dojazdowe;
KDZ - tereny dróg
nr 408 „Niecka
KDZ - tereny dróg
Miechowska (NW)”
publicznych – drogi
publicznych – drogi
zbiorcze.
zbiorcze.
Zmiana przeznaczenia gruntów
leśnych o powierzchni 0,1954 ha na
cele nieleśne
Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
MiechowskoRM - tereny zabudowy
RM - tereny
Wzrost ilości wytwarzanych
zagrodowej w
zabudowy
Działoszycki Obszar
odpadów komunalnych
Chronionego
gospodarstwach
zagrodowej w
Minimalna
(B/D/St/-)
gospodarstwach
Krajobrazu
rolnych,
powierzchnia
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
hodowlanych i
rolnych,
biologicznie
na skutek emisji z instalacji
ogrodniczych;
hodowlanych i
Główny Zbiornik
czynna 40%
ogrzewania budynków w przypadku
Wód Podziemnych
ZR - tereny zieleni
ogrodniczych;
wykorzystywania paliw kopalnych
nr 408 „Niecka
nieurządzonej;
R - tereny rolnicze;
(B/D/St/-)
Miechowska (NW)”
ZL1 - tereny zalesień. ZL - tereny lasów.
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)
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SPROWA
powierzchnia
terenu ok. 0,52 ha

3.

teren gospodarki
rolnej, zieleni
naturalnej w
sąsiedztwie
zabudowy
zagrodowej

KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)

SPROWA
powierzchnia
terenu ok. 0,29 ha

4.

teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych.
Sąsiedztwo
zabudowy
zagrodowej oraz
kompleksu leśnego

ZR - tereny zieleni
nieurządzonej.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)”

Poszerzenie terenów RM kosztem
KDD.
Zmniejszenie powierzchni pokrytej
nawierzchnią nieprzepuszczalną.
(B/D/St/+)

Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)
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U - tereny zabudowy
usługowej o
charakterze
komercyjnym;
ZR - tereny zieleni
nieurządzonej;
ZL - tereny lasów.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych;
ZR - tereny zieleni
nieurządzonej;
ZL - tereny lasów.

ZR - tereny zieleni
nieurządzonej.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

WYWŁA

5.

powierzchnia
terenu ok. 1,07 ha
teren gospodarki
rolnej oraz fragment
niewielkiego
kompleksu leśnego.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)”

WYWŁA
powierzchnia
terenu ok. 0,42 ha

6.

teren gospodarki
rolnej. Sąsiedztwo
zabudowy
zagrodowej oraz
terenów pól
uprawnych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)”
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Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)
Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
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WYWŁA

7.

powierzchnia
terenu ok. 0,11 ha

ZR - tereny zieleni
nieurządzonej.

teren placu w
obrębie zabudowy
zagrodowej

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

WYWŁA

teren gospodarki
rolnej wraz z
zabudową - zespół
folwarku. Sąsiedztwo
zabudowy
zagrodowej oraz
terenów pól
uprawnych.

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)”

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

powierzchnia
terenu ok. 6,07 ha

8.

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

ZU - tereny zieleni
urządzonej o
charakterze zieleni
parkowej wraz z
usługami.

ZU - tereny zieleni
urządzonej o
charakterze zieleni
parkowej wraz z
usługami.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 60%

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)”
Strefa częściowej
ochrony
konserwatorskiej
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Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)
Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)

Dopuszczenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zamiast
zabudowy usług komercyjnych jako
przeznaczenie uzupełniające.
Brak prognozowanego istotnego
wpływu na środowisko w wyniku
realizacji analizowanej zmiany.

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

WYWŁA
powierzchnia
terenu ok. 0,1 ha

9.

teren gospodarki
rolnej. Sąsiedztwo
zabudowy
zagrodowej oraz
terenów pól
uprawnych.

R - tereny rolnicze.

RAWKA

10.

powierzchnia
terenu ok. 0,52 ha
teren gospodarki
rolnej oraz zabudowy
mieszkaniowej.

11.

teren gospodarki
rolnej w sąsiedztwie
zabudowy
zagrodowej

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

UP - tereny zabudowy
usługowej o
charakterze
publicznym.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

R - tereny rolnicze.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA
powierzchnia
terenu ok. 0,14 ha

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 408 „Niecka
Miechowska (NW)”
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Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Zmiana przeznaczenia z terenów
Chronionego
usług publicznych na tereny zabudowy
Krajobrazu
zagrodowej.
Brak prognozowanego istotnego
Główny Zbiornik
wpływu na środowisko w wyniku
Wód Podziemnych
realizacji analizowanej zmiany.
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”
Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
Miechowskow obrębie zabudowy
Działoszycki Obszar
(B/D/St/-)
Chronionego
Pokrycie terenu materiałami
Krajobrazu
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
odpadów komunalnych
nr 409 „Niecka
(B/D/St/-)
Miechowska (SE)”
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA
powierzchnia
terenu ok. 0,11 ha

12.
teren gospodarki
rolnej. Sąsiedztwo
zabudowy
zagrodowej oraz
terenów pól
uprawnych.

R - tereny rolnicze.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

U - tereny
zabudowy
usługowej o
charakterze
komercyjnym.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 20%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”
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wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)
Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)

SIEŃSKO

13.

powierzchnia
terenu ok. 0,30 ha
teren zabudowy o
charakterze
zagrodowym

RM - tereny zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

Brak prognozowanego istotnego
wpływu na środowisko w wyniku
realizacji analizowanej zmiany.

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia
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ROŻNICA
powierzchnia
terenu ok. 0,85 ha

14.

teren zabudowy o
charakterze
zagrodowym z
przylegającymi
terenami gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych.

U - tereny zabudowy
usługowej o
charakterze
komercyjnym;
R - tereny rolnicze.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA

15.

powierzchnia
terenu ok. 0,37 ha

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Brak prognozowanego istotnego
wpływu na środowisko w wyniku
realizacji analizowanej zmiany.

U - tereny zabudowy
usługowej o
charakterze
komercyjnym.

MN - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinne.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 30%

MU - tereny zabudowy
mieszkaniowej i usług;
U - tereny zabudowy
usługowej o
charakterze
komercyjnym.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

Brak prognozowanego istotnego
wpływu na środowisko w wyniku
realizacji analizowanej zmiany.

MU - tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usług.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 25%

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

Poszerzenie terenów MU kosztem
KDD.
Zmniejszenie powierzchni pokrytej
nawierzchnią nieprzepuszczalną.
(B/D/St/+)

teren gospodarki
rolnej.

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

Zmniejszenie potencjalnego
negatywnego wpływu na środowisko.

NOWA WIEŚ

16.

powierzchnia
terenu ok. 0,83 ha
teren zabudowy
mieszkaniowej i
usługowej. Centrum
sołectwa Nowa Wieś
NOWA WIEŚ
powierzchnia
terenu ok. 0,24 ha

17.

teren gospodarki
rolnej. Sąsiedztwo
zabudowy
mieszkaniowej oraz
terenów pól
uprawnych. Centrum
sołectwa Nowa Wieś

MU - tereny zabudowy
mieszkaniowej i usług;
KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

NOWA WIEŚ
powierzchnia
terenu ok. 0,21 ha

18.

teren gospodarki
rolnej. Sąsiedztwo
zabudowy
zagrodowej oraz
terenów pól
uprawnych.

SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA

19.

powierzchnia
terenu ok. 16,52 ha
tereny gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych oraz
zabudową
zagrodową

R - tereny rolnicze.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

RM - tereny zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
RM - tereny
rolnych,
zabudowy
hodowlanych i
zagrodowej w
ogrodniczych;
gospodarstwach
MN - tereny zabudowy
rolnych,
mieszkaniowej
hodowlanych i
jednorodzinne;
ogrodniczych;
MU - tereny zabudowy
R - tereny rolnicze
mieszkaniowej i usług;
U – teren zabudowy
U - tereny zabudowy
usługowej
usługowej o
KDD - tereny dróg
charakterze
publicznych – drogi
komercyjnym;
dojazdowe.
KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”
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Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)

Brak prognozowanego istotnego
wpływu na środowisko w wyniku
realizacji analizowanej zmiany.

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA

20.

powierzchnia
terenu ok. 0,54 ha
teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych oraz
zabudowy
mieszkaniowej

KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych;
MU - tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usług;
KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna
RM - 40%
MU – 25%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

WIELKOPOLE
powierzchnia
terenu ok. 0,35 ha

21.

teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych w
sąsiedztwie
zabudowy
zagrodowej.

ZR - tereny zieleni
nieurządzonej.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”
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Poszerzenie terenów RM, MU
kosztem KDD.
Zmniejszenie powierzchni pokrytej
nawierzchnią nieprzepuszczalną.
(B/D/St/+)

Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

WIELKOPOLE
powierzchnia
terenu ok. 1,94 ha

22.

teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych w
sąsiedztwie
zabudowy
zagrodowej

ZR - tereny zieleni
nieurządzonej.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna 40%

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinne;
KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych;
MU - tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usług;

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna
RM - 40%
MU – 25%

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinne;
KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i
ogrodniczych;
MU - tereny
zabudowy

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna
RM - 40%
MU – 25%
MN – 30%

RAWKA, SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA
powierzchnia
terenu ok. 3,35 ha

23.

24.

teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych w
sąsiedztwie
zabudowy
mieszkaniowej i
zagrodowej
SŁUPIA
JĘDRZEJOWSKA
powierzchnia
terenu ok. 5,8 ha
teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych w

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

MiechowskoDziałoszycki Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”

67

Lokalne przekształcenie rzeźby terenu
i likwidacja pokrywy glebowej
w obrębie zabudowy
(B/D/St/-)
Pokrycie terenu materiałami
nieprzepuszczalnymi
(B/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych
(B/D/St/-)
Wzrost zanieczyszczenia powietrza,
na skutek emisji z instalacji
ogrzewania budynków w przypadku
wykorzystywania paliw kopalnych
(B/D/St/-)
Zmiana warunków infiltracji w wyniku
wprowadzenia powierzchni
nieprzepuszczalnych
(P/D/St/-)
Wzrost ilości wytwarzanych
ścieków
(B/D/St/-)
Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej
(B/D/St/-)

Wzrost poziomu hałasu
(B/D/St/-)

Wzrost poziomu hałasu
(B/D/St/-)

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia
sąsiedztwie
zabudowy
mieszkaniowej i
zagrodowej

25.
NOWA WIEŚ
powierzchnia
terenu ok. 6 ha
teren gospodarki
rolnej o dominacji
pól uprawnych w
sąsiedztwie
zabudowy
mieszkaniowej i
zagrodowej

mieszkaniowej i
usług;
MN - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinne;
R - tereny rolnicze;
KDD - tereny dróg
publicznych – drogi
dojazdowe.
RM - tereny
zabudowy
zagrodowej w
gospodarstwach
rolnych,
MN - tereny zabudowy
hodowlanych i
mieszkaniowej
ogrodniczych;
jednorodzinne;
MU - tereny
KDD - tereny dróg
zabudowy
publicznych – drogi
mieszkaniowej i
dojazdowe.
usług;
MN - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinne.

Minimalna
powierzchnia
biologicznie
czynna
RM - 40%
MU – 25%
MN – 30%

Główny Zbiornik
Wód Podziemnych
nr 409 „Niecka
Miechowska (SE)”
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Brak prognozowanego istotnego
wpływu na środowisko w wyniku
realizacji analizowanej zmiany.

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch)
chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

8.1

69

Powierzchnia ziemi i gleby
Zmiana rzeźby terenu uwarunkowana jest procesami naturalnymi i oddziaływaniami

antropogenicznymi. Przemiany związane z działalnością człowieka wiążą się ściśle
z rozwojem osadnictwa, rolnictwa i komunikacji.
Realizacja projektowanych funkcji, w przypadku zabudowy terenów ZR i R, będzie
powodowała przekształcenie terenu oraz zmiany w strukturze gruntów, oddziałując
głównie na warstwę glebową. Wszelka działalność związana z wykorzystaniem terenu
przez człowieka stanowi zakłócenie lub uniemożliwienie realizacji funkcji gleby.
Wykonywanie prac ziemnych przy realizacji zabudowy i dróg, będzie powodować
lokalne i ograniczone zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Wskutek powstawania
fundamentów, może dojść do zaburzenia profilu glebowego oraz jego zanieczyszczenia
materiałami budowlanymi. Warstwy wierzchnie pokrywy glebowej będą usuwane,
przemieszczane bądź mieszane z innymi materiałami, np. gruzem. Wskutek prowadzenia
procesów inwestycyjnych mogą powstawać również nadwyżki mas ziemnych, które
należy zagospodarować w granicach terenu lub usunąć.
Powstanie nowej zabudowy spowoduje pokrycie powierzchni terenu nawierzchnią
nieprzepuszczalną oraz przekształcenie struktury gruntu na głębokość oddziaływania
fundamentów. W skutek prowadzenia prac budowlanych należy przewidywać również
możliwość pogorszenia właściwości fizycznych gleb w pobliżu realizowanych inwestycji.
Nacisk wywierany na gleby przez maszyny budowlane oraz pojazdy ciężkie spowodować
może zniszczenie jej systemu kapilarnego, zapewniającego retencję wody. Pogorszeniu
może ulec także jakość gleby, na skutek koncentracji w niej metali ciężkich
i węglowodorów,

pochodzących

ze

spalin

emitowanych

z maszyn

budowlanych

i pojazdów.
Realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii będzie wiązała się również z
zajęciem terenu (różnym w zależności od rodzaju instalacji). Farmy fotowoltaiczne
zajmują dość duże powierzchnie, ale analizowany projekt nie zakłada powstania instalacji
o dużych mocach a raczej rozproszone systemy indywidualne. Powierzchnia zajęta przez
instalacje do 100kW zajmuje szacunkowo ok. 1500-2000 m2. W przypadku zajęcia gruntu,
w dalszym ciągu część terenu może być użytkowana np. jako użytki zielone.
Ze względu na zagrożenie jakości podłoża gruntowego na skutek prowadzenia
działań

inwestycyjnych,

zabezpieczający

podłoże

zasadna
przed

jest

organizacja

związkami

placów

budowy

ropopochodnymi

w sposób

oraz

innymi

zanieczyszczeniami. Wskazane jest również zabezpieczenie dróg dojazdowych oraz
placów budowlanych przed wtórną emisją pyłową w czasie bezdeszczowej pogody.
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Realizacja ustaleń zmiany planu spowoduje niewielki wzrost ilości odpadów,
powstających na tym terenie. W miejscach przeznaczonych do zainwestowania,
w okresie

realizacji

inwestycji,

będą

powstawać

odpady

z budowy,

remontów

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na terenach zabudowy
mieszkaniowej

i rekreacyjnej

będą

powstawać

głównie

odpady

komunalne.

W

analizowanym projekcie ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym
pod nadzorem gminy, zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
8.2

Jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatyczne
Oddziaływanie

skutków

realizacji

projektu

zmiany

mpzp

na

powietrze

atmosferyczne, w perspektywie krótko- i średnioterminowej, wiązało się będzie z pracą
maszyn budowlanych oraz transportem materiałów na place budowy. Będzie to jednak
oddziaływanie chwilowe, trwające tylko przez okres realizacji inwestycji.
W perspektywie długoterminowej, negatywne oddziaływania będą mało znaczące
z uwagi na niewielkie poszerzenie terenów zabudowy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.
Tereny zajęte na cele rekreacji potencjalnie mogą być źródłem emisji jedynie okresowo, w
czasie ich wykorzystywania. Skala i rodzaj oddziaływania zależne będą od rodzaju
zastosowanych rozwiązań technicznych. Zastosowanie gazu ziemnego, jako paliwa
w instalacjach ogrzewania budynków, a także szersze wprowadzenie nowoczesnych
technologii grzewczych, pozwoliłoby znacząco zmniejszyć emisję SO2, NO2, CO, CO2
i pyłów do atmosfery, jednak powszechne wykorzystanie takich rozwiązań ograniczane
jest z powodu wyższych kosztów w porównaniu do instalacji zasilanych węglem
kamiennym. Analizowany projekt wprowadza zasadę ograniczania emisji zanieczyszczeń
do powietrza z procesów spalania paliw, dla nowych obiektów, dopuszcza się realizację
indywidualnego

sposobu

niskoemisyjnych

nośników

zaopatrzenia
energii

w

ciepło

z obowiązkiem

i wysokosprawnych

urządzeń

wykorzystania

grzewczych

lub

zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń
do środowiska.
W zakresie ochrony powietrza, analizowany projekt zakłada:


sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu
o indywidualne źródła ciepła oraz lokalne systemy grzewcze dla obsługi zespołu
obiektów;



w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw,
dla budynków ustala się obowiązek wykorzystania niskoemisyjnych nośników
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energii i zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji
zanieczyszczeń do środowiska.
Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego został
przyjęty uchwałą nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27
listopada 2015 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. Główną
przyczyną złej jakości powietrza na obszarze województwa jest emisja ze źródeł
obszarowych sektora komunalno-bytowego. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić
jedynie poprzez: podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę urządzeń grzewczych na
zasilane gazem, olejem, biomasą lub nowoczesne wysokosprawne.
Dopuszczenie odnawialnych źródeł energii może odgrywać kluczową rolę w
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń powietrza.
Jak wykazały rzeczywiste przypadki dużych inwestycji w energię geotermalną,
redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w stosunku do elektrowni węglowej tej samej
mocy jest znacząca. W przypadku projektu zmiany mpzp nie są rozważane jednak tego
typu instalacje a raczej energetyka rozproszona, oparta o indywidualne rozwiązania w
formie pomp ciepła.

źródło: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

Zaznaczyć należy, że większe ryzyko emisji zanieczyszczeń takich jak: siarkowodór,
amoniak, metan, radon, związane jest z eksploatacją geotermalnych systemów otwartych.
Systemy te jednak nie są zalecane również z innych powodów (większe ryzyko
negatywnego wpływu na wody podziemne).
Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie generalnie nie będzie miało
istotnego znaczenia dla warunków klimatycznych terenów objętych projektem i obszarów
sąsiednich.
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Wody podziemne i powierzchniowe
Wody powierzchniowe oraz podziemne są elementem środowiska bardzo

narażonym na zanieczyszczenie. Wielkość zanieczyszczenia tych wód zależna jest
między innymi od stopnia zurbanizowania i uprzemysłowienia, gospodarki ściekowej,
intensywności działalności rolniczej, a także od pokryw geologicznych i ukształtowania
terenu.
W wyniku realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje się bezpośrednich negatywnych oddziaływań na wody,
zarówno powierzchniowe jak i podziemne. Mogą one być jedynie incydentalnie
zanieczyszczone w drodze infiltracji niepożądanymi spływami z terenów zabudowanych
oraz w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej. Będą to oddziaływania pośrednie,
krótkoterminowe. Mogą to być raczej oddziaływania o charakterze lokalnym.
Powstanie

nowej

zabudowy

oraz

pokrycie

części

powierzchni

terenu

antropogenicznymi, nieprzepuszczalnymi materiałami (dachy budynków, drogi, place,
parkingi, itp.) może spowodować miejscową zmianę warunków infiltracji wód do warstw
wodonośnych. Woda opadowa będzie spływać bezpośrednio do rowów i cieków
i jednocześnie jej odprowadzenie będzie następowało w krótszym czasie. Może to
w pewnym stopniu wpłynąć na lokalne zmniejszenie dostawy wody do zasobów wody
gruntowej,

obniżenie

zwierciadła

wody

gruntowej oraz

zmniejszenie

parowania

powierzchniowego.
Sugeruje się, aby stosować rozwiązania umożliwiające retencjonowanie wody
w obrębie nieruchomości. Tam gdzie to możliwe ze względu na ochronę wód i gleb,
należy stosować nawierzchnie ażurowe, ograniczając nawierzchnie nieprzepuszczalne.
Również zastosowanie systemów, pozwalających na zwiększenie retencji i infiltracji
i zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki, wszędzie tam gdzie warunki
gruntowo-wodne

na

to

pozwalają,

spowodowałoby

zmniejszenie

negatywnego

oddziaływania na zasoby wód podziemnych. Tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie
rozsączania wód opadowych, można zastosować zbieranie wód opadowych do
zbiorników, które wykorzystać można następnie w gospodarstwie domowym. Systemy
infiltracji i retencji mogą być realizowane w postaci powierzchniowej lub podziemnej.
Potencjalnie negatywny wpływ na zasoby wód podziemnych to główny aspekt, jaki
należy rozważyć przed realizacją instalacji wykorzystujących energię geotermalną.


wyciek środka zapobiegającego zamarzaniu lub czynnika chłodniczego



połączenie różnych warstw wodonośnych lub połączenie warstw wodonośnych z
powierzchnią (jakość cementowania / długoterminowa szczelność)
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wiercenie w artezyjskich warstwach wodonośnych



skutki termiczne



szkodliwe efekty spowodowane pęcznieniem iłów, anhydrytu itd.



zanieczyszczenia przedostające się przez wiertnicę z terenu zanieczyszczonej
wiertni, która nie została właściwie oczyszczona (GEOTRAINET).
Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne, konieczne jest stosowanie środków

zapobiegających

zamarzaniu.

Rodzi

to

konieczność

zapewnienia

odpowiedniej

szczelności układu, nawet przy systemach zamkniętych.
Analizowane zmiany mpzp leżą poza strefami ochronnymi ujęć wód. Leżą one
jednocześnie w granicach GZWP. Dla GZWP nie zostało wydane rozporządzenie,
określające granice obszaru ochronnego zbiornika i warunki w nim obowiązujące.
Zapewnienie szczelności układów, możliwe przy obecnym stanie wiedzy, nie stworzy
znaczącego zagrożenia dla zasobów wód podziemnych. Należy jeszcze podkreślić, że
mikroinstalacje, które będą prawdopodobnie realizowane, ograniczone są do niewielkich
głębokości i objętości czynnika roboczego, co powoduje, że ryzyko wpływu na wody
podziemne jest znikome.
Należy uwzględnić fakt, iż na obszarze zmiany planu obowiązuje Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły. Zmiany wprowadzane analizowanym projektem nie wpłyną
negatywnie na cele określone w powyższym dokumencie.
W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania ścieków
sanitarnych i ścieków opadowych lub roztopowych ustala się:


konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej gminy poprzez realizację
systemu

kanalizacji

zbiorczej,

zakończonej

oczyszczalnią

(stanowi

to

cel

strategicznym gminy)


przyjmuje się zasadę skanalizowania wschodniej części gminy, leżącej w zlewni
Nidy – zgodnie z wspólną polityką gmin: Słupia, Sędziszów i Wodzisław,
z transportem ścieków do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, natomiast
zachodniej części (zlewni rz. Pilicy) – poprzez realizację systemów kanalizacji
zakończonych własnymi oczyszczalniami ścieków.



dla części wschodniej gminy przyjmuje się realizację Kanalizacji grawitacyjnociśnieniowej na terenie wsi Wywła – Rawka – Słupia – Nowa Wieś (z pompownią w
Wywle i na terenie Nowej Wsi, z włączeniem w system – istniejącej lokalnej
kanalizacji na terenie Słupi i przesłaniem ścieków na rozbudowaną oczyszczalnię
ścieków w Sędziszowie
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się

system

kanalizacji

sanitarnej

na

terenie

wsi
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Rożnica

ze

Sieńsko

ze

sprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Sędziszowie podobnie ;


przyjmuje

się

system

kanalizacji

sanitarnej

na

terenie

wsi

sprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Mierzawie;


dla zachodniej części gminy, położonej w zlewni rzeki Pilicy, przyjmuje się realizację
systemu kanalizacji dla sołectwa Raszków, zakończonego oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w zachodniej części wsi oraz realizację systemu kanalizacji dla
sołectw: Stary Węgrzynów – Obiechów – Jasieniec z oczyszczalnią ścieków we wsi
Obiechów oraz realizację systemu kanalizacji dla sołectwa Dąbrowica oraz Sprowa,
z własnymi oczyszczalniami ścieków;



Na okres przejściowy do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do szczelnych zbiorników okresowo
opróżnianych z wywozem nieczystości na najbliższą oczyszczalnię ścieków z
obowiązkiem podłączenia się do kanalizacji zbiorczej w chwili jej realizacji.



odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, a przypadku ich braku z zachowaniem przepisów odrębnych do
istniejących cieków.



dla powierzchni szczelnie utwardzonych o powierzchni powyżej 0,1ha obowiązuje
konieczność realizacji kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi
oczyszczenie ścieków deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
Wobec powyższego, zastosowanie się do zapisów analizowanego projektu

dokumentu, nie spowoduje takich skutków, które mogłyby wpłynąć na nieosiągnięcie
celów środowiskowych JCWP oraz JCWPd.
8.4

Zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej
Tereny zmiany mpzp charakteryzują się przeciętnymi walorami przyrodniczymi.

Obejmują przede wszystkim tereny rolnicze oraz użytki zielone w rejonie istniejącej
zabudowy. Tereny te są przekształcone w wyniku działalności człowieka a ich lokalizacja
szczególnie predysponuje je do rozwoju zabudowy.
Projekt miejscowego planu nie będzie miał wpływ na obszar Natura 2000 „Dolina
Górnej Pilicy” PLH260018. Wszystkie tereny zmiany mpzp leżą poza granicami Obszaru.
Dyrektywa Siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i
gatunków, ale nakazuje zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony. W odniesieniu do
siedliska przyrodniczego oznacza to, że:
 naturalny jego zasięg nie zmniejsza się;
 zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne;
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 stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy.
W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że:
 zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie
przez dłuższy czas;
 naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się;
 pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku.
Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się podejmowania działań
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami.
Zapisy dla terenów leżących najbliżej granic obszaru Natura 2000 ograniczają się
do likwidacji dróg, wyznaczonych w obowiązujących planie, oraz na niewielkim
powiększeniu terenów zabudowy zagrodowej RM w sąsiedztwie terenów o takim samym
charakterze. Eliminuje to praktycznie potencjalny negatywy wpływ na obszar Natura 2000.
Realizacja zapisów dopuszczających instalacje odnawialnych źródeł energii, z
wyłączeniem energii wiatrowej, nie będą miały negatywnego wpływu na zasoby
przyrodnicze i obszary chronione. Instalacje geotermalne nie oddziaływują na siedliska
zależne od wód. Odległość od terenów Natura 2000 jest w zupełności wystarczająca, aby
uniknąć negatywnego oddziaływania, które ograniczało się będzie generalnie do
niewielkiego obszaru inwestycji (likwidacja pokrywy roślinnej w miejscach lokalizacji
urządzeń).
Negatywne efekty instalacji fotowoltaicznych, podnoszone w literaturze, polegające
na przypadkowym zabijaniu ptaków, lądujących na panelach. Śmiertelność ptaków,
wynikająca z efektu lustra nie jest zbadana w wystarczającym stopniu i dotyczy ona
przede wszystkim ptaków wodnych. Istnieją jednakże rozwiązania zmniejszające takie
ryzyko. Należy stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne,
skutkujące brakiem efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe
paski podziału, które znacznie zmniejszają przyciąganie bezkręgowców wodnych.
Realizacja ustaleń zmiany mpzp skutkować będzie koniecznością uzyskania
uprzedniej zgody marszałka województwa w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów
leśnych o powierzchni 0,1954 ha na cele nieleśne. Teren objęty wnioskiem w sprawie
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne położony jest w obrębie działki
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ewidencyjnej numer 141 w miejscowości Jasieniec. Zgodnie z projektem zmiany planu
wnioskowane grunty przeznacza się pod teren R1 - teren rolniczy.

Ryc. 12. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
obszarem gruntów leśnych wskazanych do zmiany
przeznaczenia
źródło: opracowanie własne

Ryc. 13. Projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z
zaznaczonym obszarem gruntów leśnych
wskazanych do zmiany przeznaczenia
źródło: opracowanie własne

Głównym celem projektu zmiany planu w obrębie terenu, będącego przedmiotem
wniosku, jest umożliwienie dalszego rozwoju istniejącego gospodarstwa. Teren objęty
wnioskiem, leży w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa rolnego mieszkańca gminy
Słupia. Produkcja mleka, którą prowadzi, wymaga spełnienia szeregu wymogów,
stawianych przez przepisy unijne i krajowe. Ze względów technologicznych, wskazane
byłoby posiadanie wybiegu dla bydła w bliskości zabudowań gospodarczych. Brak
alternatywnej lokalizacji utrudnia racjonalne planowanie rozwoju gospodarstwa i
spełnienie coraz wyższych wymogów stawianych producentom żywności.

Ryc. 14. Mapa lokalizująca planowany do wyłączenia fragment lasu
źródło: Dendro Invest
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Zaznaczyć należy, że większa część terenu objętego wnioskiem stanowi pole orne,
bez śladu istnienia wcześniejszego drzewostanu. Wynika to z faktu, że tereny te w
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, były przeznaczone do zalesienia. Część terenów rolnych nie została zalesiona a te
w sąsiedztwie które zostały, nie przedstawiają na tyle wysokiej wartości przyrodniczej, aby
uzasadniać ich bezwzględne utrzymanie.
8.5

Krajobraz
W przypadku terenów zmiany mpzp, mamy do czynienia ze zróżnicowanym

krajobrazem. Większość analizowanych terenów leży w sąsiedztwie istniejącej i
bezstylowej zabudowy, co eliminuje negatywne oddziaływanie zabudowy w terenach
otwartych. Projekt zakłada ponadto szczegółowe wytyczne w zakresie kształtowania
zabudowy.
Ocena wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany planu na Miechowsko-Działoszycki
Obszar Chronionego Krajobrazu.
W OChK obowiązują następujące zakazy:


Zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną,
leśną, rybacką i łowiecką.
Praktycznie nie istnieje ryzyko zabijania dziko występujących zwierząt, w stopniu

znaczącym i powodującym negatywny wpływ na ich populację. W trakcie prac
budowlanych mogą się zdarzać pojedyncze tego typu przypadki.


Likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
Tylko w kilku przypadkach na terenach zmiany mpzp występują niewielkie

zadrzewienia. Są to pojedyncze drzewa w pobliżu zabudowy lub skupiska o małej
powierzchni, które nie uniemożliwiają realizacji ustaleń analizowanej zmiany mpzp.


Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka.
Zakres możliwych inwestycji, które powstać mogą w oparciu o analizowany projekt

zmiany

mpzp,

ogranicza

możliwość

wpływu

na

obieg

wody

(powierzchnie
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nieprzepuszczalne). Ponadto ustalenia zmiany mpzp, zawierają zapisy w zakresie
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej.


Likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
Ustalenia projektu zmiany mpzp nie zawierają zapisów, które skutkowałyby

ryzykiem naruszenia zakazu likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i
obszarów wodno-błotnych.
W orzecznictwie podkreśla się, iż ustanowione w ustawie o ochronie przyrody
zakazy, z uwagi na charakter regulacji ograniczających konstytucyjnie chronione prawo
własności, winny być odczytywane w kontekście celu utworzenia oraz celów ochrony
obszaru chronionego krajobrazu. Wynika to stąd, że organy uzgadniając w zakresie
ochrony przyrody, wypowiadają się co do planowanej inwestycji pod kątem jej wpływu na
ochronę przyrody. Zatem w przypadku, gdy inwestycja planowana jest na obszarze
chronionego krajobrazu, konieczna jest ocena, czy inwestycja jest możliwa do pogodzenia
z celem, dla którego ten obszar został utworzony. Wymaga to nie tylko jasnego
wykazania, że spełnione są warunki do zastosowania środków ochrony, które stanowią
ograniczenie korzystania z prawa własności, ale również dokonania oceny pod kątem
zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Zasada ta jest wyrażona w art. 31
ust. 3 Konstytucji RP, w którym stanowi się, że ograniczenia w zakresie korzystania z
konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności
i praw innych osób. Jej istotnym elementem jest ważenie praw konstytucyjnie chronionych
oraz wartości, w celu ochrony których prawa te są ograniczane. Wyraża się to w nakazie
ograniczania praw, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla ochrony
wartości w powołanym przepisie wskazanych. Zatem organ, który stosuje prawo poprzez
orzekanie w przedmiocie uzgodnienia projektu inwestycji zlokalizowanej na terenie
obszaru chronionego krajobrazu, musi wyważyć prawo własności oraz ochronę przyrody,
jako części środowiska. Dokonuje się tego także poprzez prokonstytucyjną wykładnię tych
przepisów.
Niewielkie instalacje, jakie dopuszcza analizowany projekt mpzp nie stwarzają
możliwości powstania obiektów dominujących w krajobrazie, które obniżałyby istotnie
walory krajobrazowe. W przypadku mikroinstalacji geotermalnych, skala ta jest pomijalna,
z uwagi na położenie większości instalacji pod powierzchnią ziemi. Instalacje
fotowoltaiczne o mocy do 100kW, w tym takie, które mogą być zrealizowane na
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niewielkich terenach zmiany mpzp, nie stanowią dominanty w krajobrazie, a przede
wszystkim nie stanowią negatywnego elementu w krajobrazie kulturowym.
8.6

Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne
Zapisy projektu zmiany planu mogą przyczynić się do wzrostu hałasu na etapie

realizacji nowych inwestycji i związane to będzie głównie z pracą maszyn i urządzeń
budowlanych oraz transportem materiałów na tereny inwestycji. Oddziaływania te będą
najprawdopodobniej ograniczone do pory dziennej. Po ukończeniu poszczególnych
inwestycji, dodatkowa emisja hałasu może się wiązać z aktywnością mieszkańców, ale
nie będzie to udział istotny w obecnym poziomie hałasu, nawet w przypadku zabudowy
nowych terenów ZR i R.
Analizowany projekt zmiany planu nie zawiera zapisów, które mogłyby spowodować
istotny wzrost poziomu promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu.
Projekt zawiera zapis, iż rysunek planu, określa zasady uzbrojenia terenu, w tym
przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń
technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; szczegółowy przebieg sieci
oraz rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania inwestycji
do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych.
W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego plan
ustala:
1)

obsługę

obszaru

planu

w

oparciu

o

rozbudowę

istniejącej

sieć

elektroenergetycznej;
2) wskazuje się jako zasadę budowę stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN
jako stacji wnętrzowych;
3) dopuszcza się budowę linii średniego i niskiego napięcia w wykonaniu
napowietrznym i kablowym;
4) ustala się strefy techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, których wielkości
i sposób zagospodarowania określają przepisy odrębne.
Instalacje

OZE

nie

są

źródłami

istotnej

emisji

promieniowania

elektromagnetycznego.
8.7

Zdrowie i warunki życia ludzi
Ustalenia

projektu

zmiany

planu

odnoszą

się

nie

tylko

do

środowiska

przyrodniczego, ale odgrywają również rolę w kształtowaniu środowiska życia człowieka
oraz jakości jego życia. Projekt zmiany planu jest między innymi odpowiedzią na potrzeby
społeczno –

gospodarcze mieszkańców. Poszerzenie terenów zainwestowanych
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przyczyni się do mało zauważalnego wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza,
pochodzących

z indywidualnych

instalacji

ogrzewania,

co

w terenach

słabiej

przewietrzanych i okresach bezwietrznych, może przyczyniać się do wzrostu koncentracji
szkodliwych substancji w rejonach zabudowy. Położenie większej części terenów na stoku
ułatwia jednakże ich przewietrzanie.
Realizacja ustaleń zmiany planu, przy założeniu realizacji wszystkich inwestycji
zgodnie z obowiązującym prawem, nie stworzy warunków, w których wystąpiłoby
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców na analizowanym obszarze.
8.8

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Na obszarze objętym zmianą mpzp, nie występują obiekty zaliczane do zakładów

o dużym i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz obiektów
zaliczonych do kategorii „potencjalni sprawcy poważnych awarii”. Projekt zmiany mpzp nie
wprowadza takiego przeznaczenia terenu, ani innych ustaleń, które mogłyby skutkować
powstaniem tego typu zakładów.
8.9

Zabytki i dobra materialne
W obrębie obszaru opracowania oraz jego najbliższym sąsiedztwie nie występują

obiekty wpisane do rejestru, ewidencji zabytków, a także żadne ze zidentyfikowanych
stanowisk archeologicznych.
Ustalenia

projektu

zmiany

planu

nie

stwarzają

możliwości

negatywnego

oddziaływania na dobra materialne. Nie pozbawią również właścicieli gruntów sąsiednich
dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej oraz z środków łączności, dostępu do światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, dostępu do obiektów usługowych.

8.10 Oddziaływania transgraniczne
Położenie

obszaru

objętego

projektem

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, a przede wszystkim charakter projektowanego
zainwestowania wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9

Propozycje innych niż w projekcie zmiany mpzp rozwiązań alternatywnych
a także zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne
oddziaływania na środowisko
Zaleca

się

wprowadzenie

oddziaływanie na środowisko:

następujących

środków

łagodzących

negatywne
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 stosowanie takich form architektonicznych i struktur zabudowy, aby możliwy był
swobodny przepływ powietrza i migracja zwierząt,
 w celu zachowania wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz w celu
wzmocnienia potencjału różnorodności biologicznej zaleca się stosowanie rodzimych
gatunków roślin zgodnych z siedliskiem,
 ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią
poprzez wprowadzenie, tam gdzie to będzie możliwe, nawierzchni ażurowych
umożliwiających infiltracje wód opadowych w głąb ziemi,
 ograniczenie wycinania drzew do niezbędnego minimum, a także zabezpieczanie ich
przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie prac budowlanych;
 wyposażenie przydomowych kotłowni w nowoczesne rozwiązania o niskiej emisyjności,
w celu eliminacji zanieczyszczeń wytwarzanych w procesie ogrzewania domów,
 realizację oświetlenia z wykorzystaniem lamp zapobiegających zanieczyszczeniu
światłem.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu sporządzana była
równocześnie z opracowaniem dokumentu planistycznego, co pozwoliło na przyjęcie
rozwiązań przestrzennych, które umożliwiły uniknięcie potencjalnych kolizji i konfliktów
przestrzennych,

doprowadzając do

wyboru pożądanych

i jednocześnie możliwie

optymalnych kierunków działań.
10

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektu zmiany mpzp oraz częstotliwość jej przeprowadzania
Monitoring skutków realizacji ustaleń zmiany mpzp, prowadzony będzie w ramach

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniającej m.in. prowadzone na
bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę, rejestry obiektów oddanych do użytku
oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg i dokonywanej, zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka
musi zostać opracowana co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy.
Wpływ skutków realizacji ustaleń zmiany mpzp na środowisko, analizowany będzie
ponadto w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem ograniczeń,
wynikających z poziomu jego szczegółowości.
11

Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętymi
uchwałami:
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nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia;

6.

nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia.
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W oparciu o art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia
szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia
zawarte w pismach:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – pismo znak:
WPN-II.411.1.28.2018.EC z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 12 lipca 2018 r.)
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie – pismo
znak: Nr SE.V – 4411/4/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 18 lipca 2018 r.)
Prognoza
poszczególne
przestrzennych,

obejmuje

ocenę

najbardziej

komponenty

środowiska,

zawartych

w ustaleniach

jakie

prawdopodobnych
mogą

analizowanego

być

oddziaływań

skutkiem

projektu

na

dyspozycji

zmiany

mpzp.

Prognoza opracowywana jest równocześnie z projektem zmiany mpzp w celu próby
wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji
tych zapisów, które mogłyby wywołać negatywne skutki dla środowiska, a zwłaszcza
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Celem prognozy jest również pełna
informacja dla podmiotów zmiany mpzp, tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej
i samorządów o skutkach dla środowiska przyjętej polityki przestrzennej.
Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równolegle z pracami
związanymi z projektem zmiany mpzp, w celu umożliwienia ewentualnych korekt w tym
projekcie.
Obszary zmiany mpzp położone są w gminie wiejskiej Słupia Jędrzejewska. Gmina
leży zachodniej części województwa świętokrzyskiego oraz w południowo-zachodniej
części powiatu jędrzejowskiego. Tereny będące przedmiotem opracowania położone są
na terenie następujących miejscowości.
Dąbrowica - 1 obszar;
Jasieniec - 1 obszar;
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Nowa Wieś - 4 obszary;
Rawka - 1 obszar;
Rożnica - 1 obszar;
Sieńsko - 1 obszar;
Słupia - 7 obszarów;
Sprowa - 2 obszary;
Wielkopole - 2 obszary;
Wywła - 5 obszarów.
W obszarach dominują grunty niezainwestowane i niezabudowane, użytkowane
rolniczo lub odłogowane. Pozostałe obszary są częściowo zainwestowane.
Głównym aspektem, który należy rozważyć, jako mający potencjalnie negatywny
wpływ na środowisko, jest dopuszczenie instalacji odnawialnych źródeł energii z
wyjątkiem elektrowni wiatrowych. W związku z obowiązkiem implementacji dyrektywy
2009/28/WE, przyjęto w Polsce ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest związany nie tylko z zagadnieniem
obserwowanego wzrostu średniej temperatury na Ziemi, ale również z koniecznością
zapewnienia alternatywy dla wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych i co nie mniej
ważne, koniecznością poprawy bardzo złej jakości powietrza, szczególnie w naszej części
Europy.
Jednakże pomimo szlachetnych motywów, każda działalność człowieka związana z
budową i tworzeniem nowej infrastruktury oddziaływuje na środowisko. Zgodnie z art. 2
pkt 13 u.o.z.e., poprzez instalację odnawialnego źródła energii należy rozumieć instalację
stanowiącą wyodrębniony zespół: — urządzeń służących do wytwarzania energii
opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z
odnawialnych źródeł energii, lub obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość
techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego. W zakresie definicji
mieści się również połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu
rolniczego.
Analizowany projekt wyłącza możliwość realizacji elektrowni wiatrowych, co
znacznie ogranicza zakres możliwych oddziaływań. Zwrócić należy przede wszystkim
uwagę na to, że w projekcie dopuszcza się rozmieszczenie instalacji o mocy do 100kW z
wyjątkiem elektrowni wiatrowych. Dokładna lokalizacja tego typu instalacji nie musi być
wskazana w mpzp. Głównym celem mpzp jest umożliwienie realizacji niewielkich
instalacji, działających w systemie rozproszonym, jako tzw. mikroinstalacje. Istniejące
uwarunkowania i ograniczenia zapisów mpzp powodują, że potencjalne instalacje
bazować będą przede wszystkim na tzw. geotermii płytkiej, niewymagającej bardzo
głębokich wierceń. Wykonywanie instalacji geotermalnych, powinno przede wszystkim
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zapewniać integralność odwiertów. Analiza wykonywana na etapie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, gdy nie są dostępne szczegóły realizowanych instalacji,
polega na

założeniu,

że

potencjalne

realizacje będą wykonywane zgodnie

z

obowiązującymi przepisami i najlepszymi dostępnymi technikami.
Również potencjalne instalacje fotowoltaiczne nie będą zaliczane do dużych
inwestycji. Instalacja o mocy 100kW może być zlokalizowana na dachu niezbyt dużej hali.
W wielu przypadkach proponowane zmiany nie pozwalają jednak na stwierdzenie
mierzalnego skutku, jaki może zaistnieć w środowisku po ich wprowadzeniu. O ile zmiana
przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy niesie za sobą negatywny wpływ na
środowisko, nawet jeżeli tereny zieleni nie przedstawiają wysokiej wartości przyrodniczej,
to niewielka zmiana zabudowy usługowej lub usług publicznych na tereny zabudowy
zagrodowej jest trudna do oszacowania pod względem wpływu na środowisko.
Nieuciążliwe usługi, szczególnie publiczne, mogą znacznie mniej oddziaływać na
środowisko niż działalność rolnicza. Jest to poza tym zależne od konkretnych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych. Zmiana przeznaczenia z terenów dróg na tereny
zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej może być rozpatrywana, jako pozytywny
kierunek,

powodujący

zmniejszenie

powierzchni

pokrytej

nawierzchnią

nieprzepuszczalną.
Realizacja ustaleń zmiany mpzp skutkować będzie koniecznością uzyskania
uprzedniej zgody marszałka województwa w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów
leśnych o powierzchni 0,1954 ha na cele nieleśne w miejscowości Jasieniec.
Wobec niewielkiej powierzchni terenów zmiany mpzp, położonych poza obszarami
cennymi przyrodniczo, są to kosmetyczne zmiany, nieskutkujące znaczącym wpływem na
środowisko,

również

uwzględniając

inne

tereny

wyznaczone

w

sąsiedztwie

i

oddziaływania skumulowane.
Ponadto, projekt przewiduje szereg przepisów eliminujących lub ograniczających
negatywne oddziaływanie na środowisko. Ustalenia projektu zmiany planu są zgodne
z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. Realizacja zapisów zmiany planu
nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, ani nie wpłynie
negatywnie na najbliższe obszary chronione.
Reasumując należy stwierdzić, że jest możliwa realizacja ustaleń analizowanego
projektu zmiany mpzp w formie przedstawionej w analizowanym projekcie, w tym
również na najbliżej położone obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody, bez powodowania znaczącego oddziaływania na środowisko, pod warunkiem
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zastosowania najlepszych dostępnych
rozwiązań technicznych.
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